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 0 ملسو هيلع هللا ىلص مدح ءادتقا . رابملا عا ولأن هف مسوتلاو راكذالاب
 سانلادوجأ لسو هيلع هلا لص ىنلا ناك لاق هنع هللا ىضر سابع نبا ىور

 هيلع ليرعج ناكو لب.رعج هامل نيح ناضمر ىف نوكيأم دوجأ ناكو ريخلاب
 هيلعهللا لص ىنلا هيلع ضرع خاسني ىتح ناضمر يف ةليل لك هالي مالسلا ظ
 ةلصرملا يرلا نم ريملاب دوجأ ناكمالسلا هيلع ليرربج هيقل اذاف نارقلا لسو

 #« باتكلا ىبتا )



 منو
 ةنيخ يسال ةنيزلا ىهمأب ةنيزم كاننه اهنيواود مايخ برض نم ةينسلا
 مافاةموكملا نم هل ةنيعملا يركبلا ديسلا ةديخ بناجم ةيويدحلا ةرضحلا

 ' .ةميخامأ فيرشلا دلوملا ءابتثا ىلا راهزالا منايو راونالا, ىهدزت لازتال

 ١ لئالدلاو ةوالتلاب ةيهاز نوكت ةدملا كلت ميج اهلايل نفي ركبلا ديمملا
 ظ . تاريملاباهمإأ : رهاز راونالاعطاوسب عومشلا ءا و نم ةيهاب زاك ذالاو

 . عيجونيرازلا مومعل مارك الا لذبو ماعطلا ماسطا ىف تاريملا عاوأو

 ىلاسيل يف قرطلا بانرأ مايخ نوكست اذددكو ناكس نج يأ نم نيدفاولا

 ” ناوشيف يركبلا ديسسلا فرط نم فرصيإم رادقم غلبيو فيرشلا دلوملا
 هياسلا هموكسلا نم هل بترملاو ىرصم هينج ةنامل وحن فيرششلا دلوملا
 موتيلازالو لافتحالا اذه يلع هيمس هللا ركشف اهنجنيئالثو ةسخ وحن

 ها لابكلا قارم ايقار ميزعو تاريملاب ارماع

 « قاثلا لمقلا )
 ' ( ةيركبلا ةداسلا داوم )

 ل تس ءايحا ماع لك هب داتمملا « هططخ يف كرابم اشاب ىلع ( لاق )
  ,ةنعىلاعتهلل ىضر ىفاشلا مامالا انالومو انديس دلو ءاهتثا اهرخآ قفاوت

 رشملا يف دلوللا اذه ماتخ نوكي لالا يفو لئالدلاو ركذلاو ةوالنلاب

 ةيقباجم ب تحشأاج ينلا ةيوازلاب كلذو مظعملا نابعش ربش نم لئاوالا
 : :؛ .ىرغصلاةفارقلا يف ىففاشلا مامالا

 « كلاثلا لصفلا

 ش ( مظعملا ناضمر ربش )

 م ىف | عا رعبا دابلا ةداع ترجف
 كك
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 ةرخاف ةيدأم مطاع عنص) ماع لك نم ريخلارفص نيش ني ةرشالا 11

 تايعالاو هوجولاو اياكتلاو ةحرضالاو قرطلا خئاشم ةفاك اهلا عدم

 ةالصلاو ركذلاب ممتاوصأ ىعفار قرابيلاب قرطلا بابرأ لخدتف تاوذلاو
 ةّموملا ةداسلا نم دحاو لكلا نيم مث ل-و هيلع هللا لص هللا لوسر يلع

 ىراقملا متتفت ىناثلا مويلا فو هئايحال فيرشلا دلوملا ىليل نم هصخم أ

 فيرشلا دلوملا اضيأ ىلتيو يراق تنام وحن نم ةفلؤم روكذلما للاب

 ثيحن اركذو ةوالت ىلايللا هب ايمن لازت الو ئركبلا ٍتْرَح دعل ىوبنلا

 ةريثكلاة ملا عومشلا دابا عم قرطلانمةشرط باير 1 0١١ ع

 لوسر ىلعةالصلاو هللا ركذيممناوصأ نيمفار ةعاجج ةعاج نيعمتجم ةميظعلا
 ملخمو ةحافلا والتب لبقتسيف مهخيسش مههقعي مدقت اك ملسو هياع هلا ىلص هلا

 دولا يف هرابخ تزشا ربو يركلا ديسلا ةريضخح فرط نمةيجر ةهياع

 الو 0 لكش ىلع مايخحلا نوكن ثيح فيرشلادلوملل ةموكسملا هتنيغ ىذلا

 فيرشلا داوملا ةحاسب رم مثلوالا عبر رش نم ممارلا ةليل ىلا كلذ لازي

 ىبتأن ىتح لبق لزتملاب رضحن ل تلا قرطلا نم ةقيرطبابرأكلذدمب ةليل لك #
 . ةيجرف مهخيش لع علة هبا لا ةيفيكلاب مهلابةتسادعبف يركبلا ديسلا ةميخولا
 نادزت في رشلادلوملاماتخموب وهىذلا روك ذملا ربشلا نم رشع ىداحلا ىفو
 ةليليفوهلبق نم سيفن ورغب ديسلا ىده.ويوددحلا| بانل اب ىركبلاديسلا ةميخ

 هرضحم قلافلافتحاب ديسلا ةميخ يف يوبنلا فيرشلل دلوملا ًارقيهنم رشعرلاثلا
 م 0- يف دّنملاو للا لهأ ءاسؤر م نيذلا راظنلاو يويدحلا ثانجلا

 زب امم ناو اذسه هوجولاو تاوذلاو نايعال'و ءاملعلاو ةءرصملا

 ة ةداع هل ,ترجام ولا انكيرعو ءاسبب ةحاسلا كلن قنور
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 . ا نال ىلع عاقرلا ضمب ىلع موقرلا مظنلا كلذ نف هنود يأ عسمج

 ظ نيتعاس ىغم ىف

 ' ب أ رشلا كالمأ هالع زمل ونمت .ىذلا كلملاو نحرلا ةفيلخأ

 00 اهيف لوفت
 1 ارا ل ضإيا هن كيل ىت تضقنأ دقت ناتعاس هنم ليللاو

 : 0 : ثالث ىغمي هنمو

 171 ايرلرابم قرنا د تنقبأ ليللا نم ثالث تلوت
 0 تس ئغم يف هنمو

 2 زان سماه ذ اي د تلو لبا نم رتنم
 1 نامت ىخم يف هنمو

 ١ اال ثقيأو نامت ترم

 0 0١ رع ىضم فهنمو
 5 . لامالو ان« ىلق نعال نيضم ةرهاب تاعاسلا نم رشع هلل

 لاسم كولم نم نامْع نب ىسوم وه اذه وج وبأ ناطلسلاو

 دالب وذو هدعاوق بذهو كاملا بنر ةانز كولم نم كلم لوأ

يلا مشو بلا ءاحلا عتفب وعو ةئاهبسو رشع كامن ةنس فو ةاصعلا
 م

 نسا يال را واو اهدعن ةدشم
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 ناك ومجابأ ناطلسنلا نا بيطلا حفت باتكك يف ىرتملا:مامالا رك ذو

 كول ناك م لافتحالا ةباغ لسو هياع هللا لص لوسراا دلوم ةليلب لفتح

 ىديسظفاؤلا هخيش نعلقن مث هلبق امو رصعلاكلذ ىف برغملاو سلدنألا

 رك ذونايز ىنب فرشيف نايقعلاو رردلا مظن هباتك يف ىناسملتلا ةلادبع ىنأ

 0 دلوملا ةليلب لفتح ومحوأ ناطلسلا ناكو هصخلمام نايعالا ميكولم

 ىثالا ايلا يدب 0 5 ولا واس قف ل انس اس هاو

 سلاما ةيلحو عومشلاو قرافلاو شرفلا ةفدنم نك م ةقوسلاو

 1 ل نادلو ةرضحلا نايعأ يلع فوطت 5 * تضاولا تونا ايقأاملا

 ةلازخ لع نيرضاملا منيمج اهنم لانيف تاشرمو رخابم مهم .ديأب نولملا

 د مارق رابط لبح 7 ١ ساحل تللذ ىف ( ةقاقدلا ا ) ةناجنملا

 تاعاس ددعب ةجمئرم باوأ اهردصبو ةوك نم جراخ متدأ ايفو هيحانج

 ىف هريظن ريس ريس مامت رف اوفو ناربيك ناباب اهيفرطبو ةينامزلا ليالا
 كرم ضقتا ةعاس تضم اهلكو مترملا اباب ةعاس لك لوأ تماسيو كلنلا
 تسا ىلا ابقي رقص ةجنص امبنم دحاو لك مم ناباَمع نب يكل نمابلا

 شبنيو نريف ةنازكلا لخاد ىلا ىضفي ىّقث هطسو فو رفصلا نم

 زرعتوةيضاملا ةعاسلا باب ميتفني كانهف هوبأ هل رفصيف نيخرفلا دحأ مترالا

 مسا اهيف (ةعقر) ةرابسضا اهانميي ءار ثنأ ام فراك ةلمزا 4 اج هنم

 عمسملا و كلذ لك ةفالخلاب ةعبابماك ايف لع ةعوضوم اهارسيو امظن اهاعأس

 دئاوع ليلا رخل قو مث لسو هيلعهللا ىلصنيلسرملا ديس حتادم دشني مئأق

 نميأرع كلذ لك هحرش لوطبام امترثكو اهنسحو اهتمظغ نم ركذو
 قماعلك ناطاسأا ةد اءدده حابصلا ىلا كلذك لازي الو عمسمو ناطلسلا ظ



 ميا را
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 لا دوني مث ةمث هاقناخ ىف تييبو بابقلا كلت عيبجج ىلع رصعلا ةالص دمب

 | االا رم ىبا 0 2 دولا نسمي اكو ريطلا ليو ةعقل
 لمري ومال بق ناكاذاف كلذ يف الخال ةأعارمهنم ناع ةليل ةنسو

 دق دلوملا لحم ىلا فصولا نع ادئاز ايس مثنلاو رقبلاو للبالا نع

 قل نم كللا لذي دوما هليل ىفو هرخافلا ةمعطالا عاونأ اييف:نؤتلفشو

 2 نم تابممش مبرأ ابتلج يفو ىمحنالام عومشلا نم هبدب نيبو

 :ب لابملاب ةقثوم لغب يلع اهنم ةدحاولا لكن ىتلا بك اوللاب ةصتخلا

 1 0| تل هحيص ىفو اهنلخ نم لجر
 :! ٠ ,ريثكو ءاسؤرلاو نايعالا عمتجتو هاقتاللا ىلا وه لزني مث ءاماعلاو

 ىف نادييمب سانلا ىلع ابن» فرسشي ذفاون هل بشحللا نم جرب هل بصنيو

 ١ 00 لا

 ءالو فصويبال ىذلا ماعلا طاملا ناذيم ا ةحاس يف مدق ظعولا نم

 ا دنع نيعمتجلا ساثلا صاوحل ناثث طامس دعو زيملاو ماعطلا نم
 ف زاك ظاصولا ظسمل كلذ لك يف كلملاو جربلا باجي بوصنلا

 ةاولا م مايخجو نيرضاهلا كاملا بلطي نيطامسلا نيذه دم لبقو ىرخأ

 روددلا 1١ 0١١ لج م مين داو لك لع [طو عركاذ فنالا
 ْ ع كان كانه تيب مث رصملا ىلا كلذك لاري الو ةزيثك ةعاجج

 0 3 000 اا نام ولا نم صخش لكل
 ا دلوميف روتلا باتك لمعولبرا ىلا ةيحد نبباطحلاوبأ ظفاحلا

 + نا لاق هافا ةدم هيلع هققأ ام ىوس زانيدقلأ هاطعأ رينملا

 0 اابلطهضءعبتفذح اعرلب ةنلابم نود.نايملاب هيدهاشامالا رك ذأ
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 رصم لهأ كلذ ةءانع سانلا رثكحأو ةئاعستو نيعبسو:ثالث ةنس اهيف

 ةثاعبسو نيناثو سمخ ةنس يفدوجوملا قوقربرهاظلا كلل ناك دماوماشلاو

 نم لاقثم فال ة رثع وذ :هيلع هقفني نآك اف ر زح تح كلذ ةدئا زةيانع

 ناكوريثكب كلذ ىلع قمّقج ديعسىبأ رهاظلا ناطلسلا نمز يف دازوسهذلا
 مظع راعشتليللا كلت ىف ةكم لهالو كلذ نغ قوفامدنملاوسادنألا كول

 فيرشلا دلوملا كلذد رفظملا كاملا لافتحاامأ اهريغ ىفهلثم دجو:ال روهشم

 هدهاش نم'ضءل نع لقب صيخل: ىلع انهرصتق انكل ريثك عجم هلقن دف

 ىف ةئامسو نياس+و عدرأ ةنس ىفوتملا ىزوجلانا طبسم اننالا نك 3 لوقنأ

 ةسجهيف دع هنا دلاوملا ضعي ىف روك ذملاكملا 5 + نامزلاة آرم

 ناكو اواح نص بلا ةلامو ةحاعو فال ةركو ةيوشم مغ سأر فال ١

 لع قفني ناكو اناطعل ادعلاب مهلصلو م ع مخيف ةفوصلاو 6 نايعأ هيدل رض

 روث ذملاكاملا ةجرتيف ناكلخ نبا: را ذو . رانيد فلا ةئاهل ةئاملل“ فيرشلا دلوملا

 نا لوقعلا ربي امهتعاحشو تاربخال هبحو هلا مخ ليمج نم درس نا دعل

 ريغن ةطاجالا نع نيفصاولا فضو رصّي ىوبنلا فيرشلا دلولاباهلافتحا .

 ناكف ةزيسبلا ةذبنلا كلت يف لاطأ مث هنم ةريسي ةذبن ركذ نهدبال هن

 ةبيرقلا دالبلاب نينطاقلا لضفلا يوذو ةيفوصلاو ءاهلعلا نا هأنعمأم اهضخلم

 كانو مجعلا دالبو نيبيصنو راجنسو ةريزلاو لصوملاو دادغبك لبرأ نم
 عم هيلع نودراوت, اوناك حالصلاو ربلاب مهيدل كاملا كلذ ةربشل ىحاونلا .

 هلوالا مير رهش لئاوأ ىلا مرحملا نم دالبلا كلت ىلاهأ نم ريثك قلخ.,

 اذاف تاقرط نسخ ةبق لكي شخ نم رثك أ وأ ةبق نيرشع لمعب مسريف ٠

 كاملا رع موب لك يفوةرخافلا ةنب لا عاونأب بابقلا كلت كلوز رقت لينا



 « د
 « مساتلا بابلا ط

 * صعب قيادصلا يركبلا ثياب ةقعلا مساوملا كذ يف
 ( لوالا لصفتلا )

 ( في رشلا ىوبنلا دلولا )
 . هتماطل رانتسا ىذلا مويلا وه هططخ يف كراس« اشاب يلع ( لق )

 ”كلاملا ةداع ترج دق . دوبشلاو بينلا ملاوع هنم تءاضأو دوجولا

 . الا كلذ ثدحم ملو هلالجاو هميظمتو هب لافتحالاب ابرغو ارش ةيمآلسالا
 ١( ةوالتو ءارقغالناسحالا ىلع املا شالةنسح ةعدب هنا ريغةثالثلا نورةلادعب

 . قارظأو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع ةالصلاو ركذلاو ميركلا نآرقل
 ءوونلا خيش ةماشو أ ريبكلامامالا ىننأدقلو فيرشلاهدلوم حرُملاو رورسلا
 | ىلع ءانثلا ديزم ثداوحلاو عدبلا راكنا ىلع ثعابلا اهامس ةلاسر ىف

 قاتلا نس ناكامم ةثاتسونيئالث ةنس يفونملالبرا بحاص رفظملا

 . يقمامالااذه لثمءانشب كيسحو هريغ نع هضمن كلم + ملام ةغرشلاةليللا هذه

 هوز وبأقولا قةحلا لثسو ةعدبلا هذه نسح ىلع اليلد ةلاسرلا كلت ل م

 2 ةماهقلا ةو دقلاو ةمالعلا 0 مو ا رج ناس قولا

 "قولا لف نع قارتلا نب محلا دبع نب دمحأ ًاميدق ةيفاشلا ةداسلا

 هلوقب باجأف هب ىدنتي نم هطفوأ وهف را ةياكمما

 .وربلاكلذل مضنا اذا فيكف تقو لك يف بحتسم مامطلا مامطاو ةيلولا

 زايالو فاسلا نع كلذ ملمن الو فيرشلا رهشلا اذهيف ةوبنلا رون روبظب

 نمو ها ةبجاو لب ةبحتسم ةعدب نم كف اهوركم هنوك ةعدب هنوك ن٠

 ةدملاو ةمركملا ةكع يفؤتملاىمتيملارجح نبا مامالا دلوع هيلعف دبزألا ءاش



» 
 رورسلا نأ خيش اضيأ هدلو ربقو ب ::تهاولا نإ خيا هدلو ريق ةياوا

 نو رق ةلخلر تحمو نيراسلا حل خيصلا لشأألا داو رف هزات

 خيشلا دلو رق اغا هم برّتلابو نيدباعلا نيز خيشلا اًضيأ رخل

 خيشلا ربقو نمر لا دبع خيشلاربقو دجأ خيشلا ربق روك ذملا نيدباعلا نيز

 هيخأو نيدباعلا نيز خيشلا انزيزعو انبيبح دلاو ( رورسلا ىبأ نبا ) دمت
 كابسشلا يناجي اذه رورسلا ىنأ نب دمع خيشلا ربقو بهاوملا ينأخيشلا

 هنكل ىعفاشلا مامالا ةبق كابش نم برتلاب ةفارقلا ةبرت ىلع لطمملا ريبكلا

 . ىلامث ةبقلا كابشو ىبرغ ,

 را لا نبال نيز خيشلا ىلع ماطر ةديصقل ذه نم دقو

 اهةلعو ىشللا نم ةحفصيف املا اهنمةخسن ةءاتكب ماو ده اعتلا#

 انلوق ىهو كانه

 ظ تاداردلا باحصأ تاداسلا:ةكرب ١
 ركذلا نيط قظضملا هطقيدصو ركب ىنأب تيس 17 ١١

 رايب و نييشلا عم ولعي فرش اطل 2 يرولا ىف تاماثملا كيتاه هللف

 نضااو بلا نغ تاحاهزارسأو . اتنورو ادجو اعلا 01

 رصمئوس اهنم رارسالا,زافامو ©. امل تعمج ول زاصمالا تدو دقل

 ىرسن يتلا بويغلا راونأ عماول اهنأ لضفلا دبشي قدص تاماقم

 | # بنمو *
 وهقلا يف وه نم لك مم هرارساب انك اعلازال قدم || 0

 رصعيفحال هدجنم ةعضيى وس. ادتعلجيذلا هولا ضيبأ لهو



 اةةوينا 0 55 9

 «0:و
 هقفلاو فوصنلا لع ىف خسارلا مدقلا هلو نيملاصلا ءايلوالاو نيلماعلا
 ىركبلا نيدلا لالج خيشلا مهنم ةعاجنع ملا ذخأ . كلذريغو لوصالاو
 :ء 7, ندب مياشأ ورش ىبأ نب لاكلاو ىوانملا يحي مالسالا خيشو هم
 " .ةباوبلا جراخ لطرلا ةكري نالل دوجوم مماملااذهو اهركذ م دقتملا ةبقلاب

 5 ها كانه ىلا

 ١ 8 ىفاشلا» انذلا رار ىلا ركل كيت راو 0

 ْ ا للا غبسأ نيبركبلاةداسلا نمييجاحجلا رغلا دقرمو نيحلاصلا

 ةيزكبلا ةداسلا مظعم نفدم اهبو هناطيمو سدقلا رئاظح مهنكسأو

 يللابوا يأ ال ولديس رت ذآلا م ةورلا وبا ند

 اوملا ىبأ ربقو . هجولا ضيبأ نب نيفراملا جبان ذاتسالا ربقو . ىركبلا

 :سالا ربقو : رخآلا هنبا هبيبحأو نيدباملا نيز ربقو . اضنأ هنبا هنظأو

 نعرلا ديغ ديسلا يبقو ٠ هجولا ضيبأ نب نيدباعلا ني دم نب نويملا ىأ

 .هيبأو ىركبلا ىدنفا دمت ديسلا دجلا ربقو . نويعلا ىبأ وخأ وهو ئركبلا.
 ل .اربق بناج ىف ىركبلا ليلخ ديسلا ربقو . . دحاو يرض يف دوعسلا ىبأ :

 ِإ ْ ديسلا هنباو يركبلا ىدناىلع ديسلادلاولا ربقو طئاحلا ةيحان نم

 : انف هتلحر يف ىدلبانلا يننلا دبع ىديس ةيوازلا هذه فصو دقو

 ” تالآتم ىلا اهنم ةيرنلا ةمللا ىف ىفاشلا مامالا ةبق بناجم الخد مث

 ' ظرشوةبيه يوحم بااوجلا مساو اهظع [اكم كانه اندجوف ةيركبلا ةداسلا

 ةفينملا ةرخافلا لا قر ةفيطالا فوةسلاب فوتسم وهو اركتو
 بجايسهجولا ضيبأب بقا رييكلا قالكبلا دمع خيشلا ربق الوأ هيف انرزف
 ف هن« برقلاب اندجوو ...ريطخلا ردقلاو ةينابرلا قئاتحلاو ةيملالا فراعملا



» 
 ىاربس ىهو اشاب ىاحلا ميهاربا هنبا بقل ىلع ةيماحلالاب اهامسو امكحم ءانب

 توم دعب مث ريغص ناتسب اهبو نيءانفتاذرجهاوت أنا وبالا ةريبك ةعسنم

 نب كيب ليلخ اهارتشا اشاب ىناحلا ميهاربا هنبا تومو اشابسابع موحرملا

 ميظنت دنع ليعمسا وبدحلا نمز يف مث اش ىاطاةكرت نم ني اشاب ميهاربا

 ىلع ديسلا راد تذخأ تاراملاو عراوشلا رم اهلوجامو ةيكبزالا ةكرب

 ىوامثملا عراشنم قملادبغ خيشلا ةراحب ةئئاكلا فارشالا بيقث ىركبلا

 ىهو ةروك ذملا شقترملا ىارس ليممساو دلما هاطعأف روكذلا يتلا ىف

 ها اذه انمو ىلا هتيرذ ديب ةبقا

 4 ىلاثلا لصفلا 9
 ةيركبلا اياوزلا يف

 اع هاجم ميدسقلا يف تناك. يلطرلا ةكريب ةيركبلا ةيوازلا 2 ما

 , ىركبلا نيدلا لالج يديس نفدم انو: ةنركبلا ةداسلا

 عماجلاب اضيأ فرعيو ةبركبلا عماج هططخ يف كرابم اشأب ىلع (لاق)
 بجاملا ةكب ىلع لطم ةلابطلا ضرأ يف وه رورسلا ىبَأ نبا لاق ضيبألا

 ىلامتهّسلاب فراعلاأشنأ قيدصلاد مم عيبشلا لزنم هاجت عرقلا ةكريب ةفورعملا

 هب ناكو ةثاعستو نامث ةنس يف كلذو قيدصلا نيدلا لالج ءاقبلا:وبأ خيشلا
 اثناف ىناسملتلا يعش ىديس هللاب فراعلا نب نيدم ىديس نفدنم ادق

 كانه لعجو نيدميديس نفدمل اًمصالم ةبقلاب انفدم هسفنأ لعجو ةبق هيلع

 خيشلا لاق نك امأو قزر نم ةديدع افاقوأ :انظقوو رخأ روبق ضعل

 خبشلا ةافو تناك هناقبط ىلع هنيذ قاد مر: ىنارعشلا باهؤلا دبغ

 ءايلعلا نم ناكو ةئاعستو نيرشعو قنا ةنس يردعبا نيدلا لالخ دم

 رع



 «0و
 ش لوبقلا هنمو ليبسلا

 ل لينا ةعاق انخد ال
 أ اضيأ اهرخآ ىلا اه و و

 5 رمال نكس لا ةكرب تناك قطرلا ةكربب مملزانم - م

 ْ 5 قورحما دمج ديسلا نا ىتربجلا لاق ةيواسن رفلا نمز برق
 تل كاذو ثداوملا يف تبرخم ىتلا نك امالا ليف [اتسنو ازاد
 ناطر نع سانلا رثك أ الجو ماظنلا لتخاو ةنرصملارايدلا ةيواسنرفلا
 35 ناكو ناكسلا نمةيلاخةكربلا رودتيقبف فارطالان اكس اصوصخو

 ٍس دو ,زاببلا ىضاق رادو يوازشلادختك نسحراد اهنم ةلياملار 3 7

 دي ةيرج تناكن ادني كلذ فالخو اغأ ناملس رادو لطن حلا #

 سو لب اهانكردأ لا ضوودلا هذهو هريغو ىلغدزاقلا ادختك نامع
 دور رود ةدع لوالا نمزلا ف تناكو نينس ةدع

 .ةيودملا ةيحانلا ميدعلا ةبركبلا تنب 5 ناكو دإبلا ىلاهأ نم

 ل اهانكس يف نوبغري سانلا ناكو يركبلا نيدلا لالج خسيشلا

 ر | نم ابهاجن يف سيلو اهب يرحبلا حيرلا فاشكناو
 ع ابا ىف جنقلاو نئافسلاو بكا رملااهريمتو عرازملاو راجشالا

 . نيهزتتملاو

 0 ىاوس (!امأو ) - نقلا مازانم ا

 ف ةروكذل6ريوؤعللا كنت راد ابلصأ نا ططملا يف اشاب
 ' 0 طا دبع ىذاقلا كلم يف تلخد 3

 و سلا ربل لع يلتف ب م محرلا هاو أ ا
7 0 

0 

1 4 
4 

00 



 : ني سني

 ذاةسنالا مم تيكر دقو . هصنام هتلخر ىف ىسلبانلا ىننلا دبع يديس لآق
 انرسو ( رورسلا ىنأ نبا نبا وه ) ىلا_هت هللا هظفح نيدباعلا نيز خسيشلا
 رطانق نمبرقلاب اًباس ةيركبلا ةداسلا اهنكسيناك يتلا ىلوالا مهراد ىلا هعم

 ضايروةيلاغ ىهو اهريغ تصخرأ ةينبأو ةيلاغ روصق تاذ ىهو عابسلا

 لك ليفلا ةكرب ىلع لطم سلجم اهيفو ةقيدح تدجو تفتتلا تيكو ةّئينأ
 دمتعم لاكلا رونل وهءاجرالا فيطل لسلق هفصو ىف ةسغالبلا نم ريثك

 ماخرلا نم ضوحب ىلع ةلذظم نوهدملا بشحلا نم تايب ١ ط1
 رجحلا نم حم رطشلا ةعقر لككش ضوملا كلذ ةفاح ىلعو نوني نئولملا

 . اهب بماي يتلا ميرطشلا مطقل الا جاتحم الف ماخرلا و ققامسلا

 لذ خيشلا للنت هللا ىزانلا قولا تبب ىلا .رادلا كلت يف اناخد مث ُ

 هنأايح 9 يف هنكسي ناك يذلا وهو هنع هللا ىضر قيدصلا ىركبلا نبدلا

 كانه ىتلا هتعاق ىلا انلخدو ةميظعلا هدهاعمو ةعدقلا هراث آبو هب انكربتو

 ةواخلل امزالم ناكو اهيف هيلع تف نيدلا لالج خسيشلا ناف ىلجتلا ةعامب ةامسملا
 تلخدوانل تحتفف لياقلا الا دحأ اهاخديالةامقم ىهو اهب ةلزعلاو ةدابعلاو

 ءانفلا ةفي رظ ءانبلا ةفيطل ىهو ىلاعت هللا هظف> نيدباعلا نيز ل عم اييلا

 بهذلا ترك اهراد كانقو عطاقلا عماللا رسلاو . عطاسلا ر ونلا اهم

 هذه ىهو ءانبلا ممرات اهرخآ يفو تايبالا هذه

 بجع ىدروزال زارط يف. .بهذلا/مالقاب نسملا بتنك ٠

 . ةديصقلا رك

 دصق هللا لعو لوخدلا كلذ رثأ كع نحن انلةف ىنفلا دنغ ىديس لاق



0 0 
 ١ .اغإب سا و ياريشنن آلا مهو وبلا
 7 هأ نا ناو

 0 . ةيكبزالاب ةعدقلا مهنكاسم 1

 اياعلا نيز دمجأديسال نزلا دئاوفو نآملا دئالق ناتك ىف تدحو

 1 : : هصن ام نيدلا رون خيشلا همسا ءايلوالا نم ىلو رك ذ دنع

 : : ع ,هلاتي ىني نأ 0 0

0 
7 

 3 د مر الإ ديلا ةرضخ دي ىلا تاضو ىتح ىركبلا دومسلا ىبأ دمع

 | يوبدمللا نمز ىلا اهب ىوبنلا فيرشلا دلوملا لمي راصو اهنكسو
 ' ١ يف ذخأ ام نمض ىف تذخأ ةيكبزالا ميظتت لصح امل مث

 أ ْ ابدب ضوعو نبدلا قودنص اه ناك ىتلا ىارسلا ىف اهمظعم

 34 ير اقل قوت اوم ةفيردلا هتنغظوزوؤش اق اهب بف شقترملا

 مس 0 هتجر راد لا لقتثاو هابلف هالوم ىعادهاعد نأ يلا ةذينملا

 كلا ا
 . ليفلا كم يأ لزانم مب تناك - لبق كل فاس



 # مدبب وذ

 4 خضرات راظنلا سا ةيسنائرل رداصلا مركلا رمالا ةروص تك

 رايدلا فارشأ ةناقن نأشل ( .٠٠ ةنس سزام 4) ٠٠ ةنس هجحلا ىذ
 ىل اهداعا دنع ةيرصملا

 ىلع ديسلاةليضفلا بحاص ةدبعىلا رهزالا مماجلا ةةيبشم هيجوتل ةبسنلاب هنا

 ةحامسلا بحاص ىلع فارششالا ةباّقن ةفيظو ةلاحا انتداراتضتقادق ىوالببلا

 . هاىغتقملاءارج الكتفوطملا ذهانرمأ انردصأو يركبلا ىدنفا قيف وتدمديسلا

 ب نماثلا بابلا ود
 ( كوالا لغفلا )

 4 ةيركلا ةداسلا نك اسم ىف )ف

 دقو : رصع ىركبلا تيبلا رك ذ دسنع هططخ يف كابم اشاب ىلع لاق 2

 ىللعو نيذباعو قاما ناب ةرطنقب ةددعتم نك اسم ةداسلا ءالؤهل تناك

 وهو ةيكبزالابو ضيبالا عماجلاب ةروبشملا نبدلا لالج ةيواز هاج جيلخلا

 ىوبتلا فيرشلادلوملا لمعناص:ة ناكو ةيكبز الا ةك رب لعالط ءناكىذلا لزتملا

 (١)دلوملا لمعل ةيكبزالابهلزتل نالف لقتن | لودي ثيح ىتربجلا دار« وهو هيف

 رظنلا ب رسستل ناك امها اهلاثمأو ةكربلا هذه نكسيف ةبغرلانا «يتربجلا لاق»(1)

 ةجل ريصتق ءاملابءىلتع نيح لينلا مايأ اصوصخو اهقالطاو اهعاستاب سفنلا طاسبناو
 اليل اف حرس ةهزمل ةدعملا تايطشلاو جنقلاو قراوزلاب ةءولمم ةبراكرن ةرئاد ءام

 ريصيف تويبلا نيطاوق عيمج ىف اهرثادب ليدانقلا نودقوب ءاسملا لوشد ذنعو اراهنو

 ليدانقلاوردبلا هجو ىف ءاملا كحض طلتخيف ةرمقملا ىلايللا يف ايسالجيبم رظنم كلذل
 ىلإيل يف ىناغالاو نايقلا تاوصأ ىدصو اضيأ ءاملا لفسأ اهمأك اهلابخ نساكمناو
 ناءز نامزلاو شان سانلا ذا ..رامعالا نم ديال



 00 3 م ابا ا” نتا ”4

 فكضحلاو ٠
 ١  5خيراتب راظنلاس لحم ةسائرل ةرققم ةنس ةوارا ٠ ه37ةنس ربان /

 اهلاراغملا ةسائرلا نم ةبتاكم ةيلخادلا ةراظنل ةدراوو ”.ه. ةنس ح و

 0 : ابصنو ا“ ةرم هنم ١" رات

 بيق  ىركحبلا يدفا قابلا دبع ديسلا موحدا لاقتا ةيسانل هنا

 0 ع ن ٠ هدجو تو عم لب نم ةفيظولا هذه نوك و فارش دالا ةداسلا

 ْ -وتفم ةرومعم اهنا ماوذ باج نم ينل ةريهشلا لزانملا نم مهل زنمو

 :و هيلا راشملاموحرملا خأ ةدبعرلا ةفيظولا كا ةلاحا انتدارا تضتقا دق

 أب اهدئاوعو اهتاداتعم ىلع ريشأتلاو يركبلا ىدنفا قوت دم ديسلا
 : هياجيا ٠ تول ابل مو بفم ابو وخأ مرا لك
 2 انتدارا تضنقا

 بانك اذه فاؤم ريقفلل ةيلخادلا نم بتك ام ةروص ت2 ١
 ا ر د سلجم ةساثرإ ةرداصلاةنسلا ةدارالاةروص هالعأ رطسملا

 املأ راشملا ةساثرلا نم ةبتاكم ةيلخادلا ةراظنا ةدراوو ه؟ ةنس راني ٠"

 )0 كالا
 كبسشللا ١ ب رولا تتح ةعلارلا هذه تامجاوي

 !تضت 114 ىللز لاب ةفاغزلا كلت تاواَسم ىلع ريغألا دصقب ةيلاملا

 ب كاذب رصم ةظفاح نالعا عم اهلا راشما
 ا | او دم حالا امرأ ١" ىفآريرحت

 1 . ةيعانل رظأن



 ٍ *« سدو

 ريملاو ناسحالاب ةيربلا ىلع مياضف هللا ناف اشنرق ىثاح

 انالفو ىسابعلا تفي رمثلا انالف ين ا خعراتلا ب سك يف دف اذنلو

 نيسللاو نسحلا ةنرذ يف فرشلا رضع افآو . كلذ وحنو ىواملا اهيرشلا

 نبا مامالا لاق نييمطافلا ءافلط_ا نمز يف تادح ةغدب وهف اممع هللا ىذز

 ظ هنا (ىغرششب سيل نيطبسلا ةيرذب فقرتثلا صيصختو) جالا

 تانزبلا كلت تاسنأ لمح لعلوالا دنا مرتلا م زعدفو
 يف رظنلاو رع لمشن ةماع ةنيظو ىهو . فارشالا ةباّقن ةفيظو اوثدحأف

 دئعاترادا تح ناك ارو... تاثودلاكلت لها نم فا كل عيب نخ تاسنأ

 ةباقو نييبلاطلا ةءاقنك ةيعرف رشا تاياقث غورفلا 5 ةيرذ راكت

 مهوخنو ةماعلا

 . نيكملا ناكلا يف ةلالإاو ة ةعفرلا نم ناكف ةفيظولا ا

 : هلوقب ةفيلللا نطاخم دادنن تيقن ىضرلا فيرشلا اذهو

 قزفت ال ءالملاةحود ىف .. انا نيس
 قرعم ىلاعملا يف انالك ادبأ 2 توافت راخفلا موي انأيب ام

 قوطم تناو ام لطاعانإ ٠ ىتاف كلذ ١ ةنذللا لإ

 ةيمسرلا تافيرشتلا ىف مدعي ةيلعلا ةلودلا يف فارشالا بين كار الو
 مالسالا خئيشو ظعالا ردصلا ىتح ةلودلا لاجر عيمج ىلع

 ىلا رشع ىناثلا نرقلا نم ىركبلا تيبلا يف ةسفيظولا هذه لزثملو

 ديلا هاجر نم اهالون خم الواو ةريس تاهبرب آلا هنم جرت مل نآلا

 يركبلا ىدننا دم

 .ةفيظؤلا هذه تردص ىتتاا رما والا ضع هذهو
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 راقب 200 سو يلا

 66 « م4
 ان 4 رماد

 ىامعلانب هلا دبع نب دمي يديس يلا ةءؤسنم - ةيثابنلا
 701 | ٠١.١ نشجتروت دمج ديسلا مامالا ىلا ةيوسنم - ةيشجترونلا

 ا واولا فرخ :
 مل وم افو ىلع ىديسيىلا ةبوسأم ةياذاشلا نم ةبعش ةئئافولا

 0 ءاملا فرح
 5و ”لعاملا نإ هللا دبع مالسالا خيش ىلا ةيوسنم - ةيورملا

 الك بطلا مامالا ىلا ةوسنم هيوربكلا نم ةبمش - ةينادمملا
 0 . ىبسحلا فيرشلا ىنادمحلا فعوب

 5 ا ظ
 محاقسو نب سنو فرأعلا خيشلا ىلا ةبوسنم - ةيسنوللا

 0< ' مجملاب ةفورعم ىهو هاو. ةنس ىفوت

 .« ثلاثلا لصقتا
 000077 < 6 فارشالا ةباقت يف )

 هاظع ىلع ةيلهاجلا يف قلطز ناكو . ةمفرلا ينم وه فرشلا

اه ثنب تانويبلاءذه نمو م ةذاكي نادل ممادع
 ْ ع ا مث

 !ةنئرو مالسالا ءاجو ةرم نب م تنيو . بلطملا دبع ن سابعلا

 هزرفلا لاق . اذكجهو رمع هسيئرو مالسالا ءاجو ىدع تيبو

 0 لا ىلع ىتتنل ميرا اذا لثم - الجر رشعم نم ةقاث تاجان



 يي سورس ١

 خيشلا نع نسح نيدلا ردن خيشلا نعليلملا دبع نبدلا نيز خيشلا نع ىودبلا
 خيشلا نع نسملا ىبأن ع نيدلا رون خيشلا نعديجملا دبع خيشلانعليلجلا دبع
 سمش خيبشلا نع سودقلا دع تلا كعلا ادنالا قازرلا دبع نبدلا نيز

 بيح خيشلا نع دجأ ىديس ندلا بابش خيشلا نع ىسافلا ىسابعلا نيدلا

 سأ نع هعيبر نعنيصح نب نارمت انديس نعىرصبلا نسحلا نع ىمجعلا
 مسودهيلع هللا يلص دمج انديسنع كلام نب

 ىديس بطقلا خيشلا ىلا ةيوسنم ةيلذاشلا نم ةبعش -- ةيراطصملا

 يراطصملاب ريبشلا ئمانكملا دمحأ نب ظبارملا دم

 رص ةدوجوم ىنغريملا خب خيشلا ىلا ةبسن -- ةينغريملا

 مالسلادبع ىديس بطقلا ىلا ةيوسنم ةيندملا نم ةبعش ةقسللا ظ

 شيشم نب
 رصع ةدوجوم - ةيلذاشلا ةيندملا ١

 ةيعافرلا نمةعش ١> هللا
 رص ةدوجوم - ةيدمحالا ةفرانملا

 ىورلا نيدلا لالج ريبكلا فراعلا ىلولا ىلا ةبوسنم ب ةيولوملا ٠

 رص ةدوجوم أين وق نيفد راكنخالع فورعملا

 نوالا فرح ظ
 "ىنارفسالا نمحزلا دبع قملا رون مامالا ىلا ةبوسنم - ةيرونلا

 ىنيسملا دم نب دمحم نش ءاهب م امالا ىلا ءيوسنم - ةيدنبشةنلا

 دنبشمتب :كفيرغلا راخلا

 ) 0 ( : . دوس



 «ي سك »

 1 مَع ةدوجوم  ةيلذادلا ةيجحواقلا .
 1ْ 'ر ىواسلا نيدلا لانج خيسشلا ىلولا ىلا ة ةيوسنم  ةيردنلقلا

 1 ةيردتاهلا ةءئاطلا

 لا فرش عيعلاولا بست اأ مسالا ذيب ىرخأ ةقرط كانو

 و ردنلف ىلع وبأ
 | قوورجلا قاسسإ ىلا لا ةوسنم - ةيدرزلعلا

 301 ا فورمملا

 5 , ىزاريشلا دمحم هللا دبع ىبأ مامالا ىلإ ةبوسنم  ةيريبكلا

 َ 6 زاريشب ء.بويوتكلا عجب
 ام ريكا فوال ا نوم ةيوا نم ةبش د "ةنغلكلا

 0 ىنشلكلاب فورعملا ىمجملا ميهاربا نيدلا ناهرب

 وججوم ىهو سانكلا دمحم خيشلا ىلا ةبسن  ةيدمحالا ةيسانكلا

 ا 0
 1 ميلا فرح

 أ ننحلا نب نوبلغ لاف ىبأ ىلولا ىلا ةيوسنم - ةيلودللا

 0 رصمم ةدوجوم - ةيلذاشلا ةيكملا
 اله ربا قاحسا ىبأ نيكلاسا دشرم ىلا ةيوسنم- ةيدش ثرملا

 14 ىنورزاكلا رابربش

 روفدملا ريبكلا اهلا قوزرم خيشلا ىلا ةبسن  ةبدمحالا هتزارملا

 ا ىديس بطقلا نع ريبكلا قوزرم خيشلا نع ذخأ اهدنسو . ةيلامجاب



 #« موا

 ىولعابب فؤرعملا يلع نب دم ريبكلا مامالا ىلا ةيوسنم  هنولعلا

 ىرفمملا
 ىسع نبا ىديسل ةبسن  ةيوسيعلا

 يديسس خيش سورع نإ ىلأ اهتبسنو رصمب ةدوجوم - هيسورعلا
 : ' رسال مالسلادبع

 سورديعلاركب ىبأديسلا ريبشلا مامالا ىلا ةيوسنم ب ةيسووديعلا
 41١4 ةنس ىقوتملا ندع بحاص

 رضع ل ىديس لاش ٠ هك 1

 باهولا دبع ىديس ىلا ةبسن  ةينارعشلا

 ظ رصع ةدوجوم  ةيفيفعلا

 « نينلافرح اه
 ىلازغلا دماحىبأ مامالا ىلا هيوسنم - ةيلازنلا
 هللا توني نتا ىبسملانيدلا دي ديسلا ىلا ل لا

 ىلا نايلس نب ديعس تينلاىبأ ريبكلا خيشلا ىلا ةبوسنم يلدا
 « ءافلا فرح

 ىمودرفلا نيدلا مجم خيشلا مامالا ىلا ةبوسنم - هيسودرفلا

 ' «*« فاقلا فرح

 دحا ىتاليملا رداقلادبع ىديس ريبكلامامالا ىلا هبوسنم  هيرداقلا

 هعبرالا باطقالا .

 اهب ةريهشلاو رصمب ةدوجوملا قرطلا نم ةقيرطلا (هذهو)
 رصع ةدوجوم - ةيلذاشلا ةيمساقلا



 «مو
 م ءاطلا فرح وف

 ْ ىلشلا روفيط ىلولا خييشلا ىلا ةبوسنم  ةيروفيطلا
 نب ف ورمما فسوب بؤقسمي ىبأ ىلا ةبوسنم - تايزلا نب ةقيرط

 0 ىثك ًارملا تايزلا

 نبدحأ سابعلا ىبأ مامالا ىلا ةيو نم - فرعلا نبا ةقيرط

 ,20 همه ةنسفوتملا هبرملا ليزت ىجاهنصلا فيرعلا نباب فورعملا
 رلادبع نبامالسلادبع ىلولا مامالا ىلاةبوسنم اجرب نبا ةقيرط

 000/770 شك ارع وتم ناجرب نباب روبشللا قيرفالا ىمخللا
 دلال يرن قارع نب دم بطقلا ىلا ةيونم - قارع نبا ةقيرط
 ر ساحل دسأ نب ثراحلا مامالا ىلا ةبوسنم  ىبساحلا ةّمبرط

 00 ديزجلا هنع

 ١ 5 لزف قادساوأ مامالا ىلا هيوسنم جالا نبا ةقيرط

 5 يا اردت - ىوانقلا ممحرلادبع ىديس ةقيرط

 ىوانملا يح رلا دبع

 ا « نيبلا فرح »
 3 هللاب فراملا مامالا ىلا ةبوسنم هيشغزبلا نه ةيعش  ةيلداملا

 0 ةمركملا كم نيفد ىلداملا نيدلا دب
 لأ سابسلا ىبأ نبدلا بابش رييشلا ماءالا ىلا ةبوسنم - هيليجسلا

 0 *... ةنس يفوت ىنيلا ليجع نب ىمو. نبا
 3 4 - ىرمعلا دمحأ نب ليقع يديس ىلا ةيوسنم - هيليفعلا

 واع نب دمج | نا دلاب ىغ يدي ليلا يلوا ةبوسنم - هيناولملا

 جب



 #« مرح

 دلا سمش حلاصلاىلولا ىلا ةبوسنم ةيدحالا نم ةبعش - ةيبيعشلا
 ظ تيعش نإ

 ةيماهربلا نم عرف - ةيبونرشلا
 يرتششلاهّللا دبع نبا ىلع نسل يبأ مامالا ىلا ةبوسنم - ةيرتششلا

 راصفءارمالاو كواملا ءانبأ نم ناك شا ىداو لم نا 101
 >4 ةنس طايمدب يفوت ءارتفلا تاداس نم

 اح ىبأ نبلا بابش ريبكلا بطقلا ىلا ةبوسن# - ةيبابشلا

 ىركبلا ىدروربسلا دمح نبا

 رصمب ةدوجوم ةيماهربلا نم ةبعش - ةيوابشلا
 ىنيسملا ىكبنشلا دم ىلولا مامالا ىلا ةبوسنم  هيكينشلا .

 نا دمحم يديس بطقلا ىلا ةبوسنم ةيدمحالا نم ةبعش - ةيوانشلا

 رص ةدوجوم ى هو ةب رغلاب حر نوفدملا ىوانشلا هللادبع

 | ( ةيايش )
 3 داضلا فرح 2

 ليئب درالادخحأ نب نيذلا ىنض فرانلا ىلزلا كاةيول 00
 قحسانإ د و ردص فراعلا مامالا ىلا ةبوسنم  ةيردصلا

 -ىع ةنس يفوتملا ىؤتوتلا

 ىبرثملا ىنيردالا قجاهنصلا مامالا ىلا ةيوسنم  هيجاهنصلا

 ْ ُ داضلا فرح

7 



 0 | « مو
 / 1 خر كلا فورعم نع ىطقسلا يرسلا نع دينا نع يدابازورلا خيشلا

 , 3 مدديسا نع قداصلا رفعج نع. ظاكلا ىسوم نع اضرلا ىمو*نب ىلع
 00 | ١ ان تد ترا نيسم ا نع نيداعلا نيذ ىلص نع قابلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر

 ئ رضخالا ايزو رصب ةدوجو  ةقيرطلا (هذهو)
 رد مجول ب ةيدمحالا ةيناملا

 0 "ثدحلا ىئابسالا ىناسلا

 ا 5 00 ىبأ بطقلا مامالا ىلا يوم - ةددوعسلا

 2 قارعلا ىنرذابلا

 نب الج ىلا ةيوسنم ةيدمحالا نم ةبعش - ةيحوطسلا

 1 رص ةدوجوم ىهو ىحوطسلا
 . ١ رصع ةدوجوم - ةيدخالا ةيمالسلا

 ١ نيد هللادبع ىنأمامالا ىلا ةيوسنم - ةينيمربسلا

 دع ةدوجو م رمسالا مالسلا دبع يديسل ةبسن - ةيمالسلا

 ىمونسلا مامالا ىلا ةيوسينم - هيسونسلا
 < نيثلا فرح

 | نأ ممالا ريبكلا ىطقلا ىلا ةبوسنم - ةيلذاشلا

 00 ىلذاشلا تادبع

 اةماسرب قناه ن ح يرش مادعملا ىنا ىلا وسن. - هيحرشلا

 وهل ل 5 نع ىرصبل نسحلاو ىنرقلا سيوأو دايز نب لبكو وه



 03 59 ِذ

 ديس نعو بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ نع وهو يرصبلا نسا نع
 سو هيلع هللا لص نيلسرما

 ضيبالاو رمسالا اهمزو . رصمب ةدوجوم ةقيرطلا (هذهو)

 دمحأ نيدلا نكو مامالا ىلا ةبوسنم ةيوربكلا نم ةبعش - ةيننكرلا

 ىنايبلا ل

 ىازلا فرح
 ىبَأ نيدلا زع مامالا ىلا ةيوسخ٠ ةيبابشلا نم ةبعش - ةيوكرزلا

 بوكررلا دمي

 ريهشلا ىنرإلا دمأ سابعلا ىنأ مامالا ىلا ةيوسنم - ةيقورزلا

 ش؛ قورر

 نيدلا ص لمكلا مامألا ىلا ءوسنم ةرداتلا ناس
 ينل ىليزلا رمت نب دمحأ

 نيسلا فرح ٠
 فورملا ىراضنالا دن دحنما دبى أ لاوس 0١

 م: ةتس يفوتملا ىتلاملا يلحاسلاب
 نب دمحأ سابعلا ىبأ مامالا ىلا ةبوسنم ةيندملا نم ةبعش  ةيتبسلا ٠

 ١١ ةنس ىفوتملا ىتبسلا رفعج
 ىابيشلا ىوابملا نيدلا دعس مامالا خيشلا ىلا ةيوسنم - ةيدعسلا

 ةيس يذنس نإ اهل 3 دالبلاب نيروهشملا ءايلوالا دحأ 3 قشمدلا

 نع تاكربلا ىبأ ىديس نع ىنايشلا سنو خيشلا نع ذخأ 072 ميرا

 نع بناكلا ىلع ىبأ نع ىبرذملا ناهع ىبأ ىديس نع مساقلا ىبأ ديس



 4« عدو

 يدادغبلا زارخلا ىسع

 1 ينردآلاذ وميم نب ىلعندلا روثمامالا ىلا ةبوسنم - ةيرطاوملا
 1 ىلدنالا يننملا

 0 لادلا فرح ١ء
 .: 6 : يفوق اةدلا دجأن ىلع نب نيسحلاىلا ةيوسنم  ةيقاقدلا

 ةءدينللا نم ةبعش ىهو

 5 راعلا ىلولا ىلا ةيوسنم ةيتولخلا نم ةبعش - ةيشادرمدلا

 58 7 ١ ىدمحلا ولما شادرمدلا دم ىذيس هللا دبع

 9 ءارلا فرح
 ان الو ل نسما ىب مامالا ىلا ةبوسنم - ةيوضارلا

 ءرذ دمحامامالا نع قداصلا رفمج نع ئاكلا ىموم هيبأ نع اهدنسو

 بلاط ىلأ نب ىلع ديس نع نيسملا مامالا نع نيدباعلا ني ىلع مامالا

 0 همالسو هيلع هللا تاولبص لوسرلا نع

 هَ فراملامامالا ىلا ةيوسنم ةيقورزلا نم ةبعش - ةيدشارا

 51 همي ةنس يفوتملا ىدشارلا فسوب نب دمحأ يديس
 أ ىديم ةعيرالا باطقالا دحأ مامالا ىلا ةبوسنم دية

 0 10 اوال تنام يزل دعأ ديلا ةعأ امدنم ىف
4 



 « م!
 فيرشلا نامحرلا دبع نب دسم“ هللا دبع يبا ىلا ةيوسنم - ةيلوزملا

 لثالدلا بحاص يلو زملا ىنسحلا

 ينثحلا دودوم ندا طق لا ةيوسنم - ةيلعأ |
 . نيداضعم نب ميهاربا هيرب فراعلا ىلولا ىلا ةيوسنم - ةبربعجلا

 ىريجلادادش

 ىدادغبلا دينملا مساقلا ىنأ ةفئاطلاديس ىلاةءوسنم - ةدنلا

 ءاللا فرح

 ليلا ديسلا نا ةءوسنم ةيسؤرديعلا ةئااعلا نم سل

 ضرأب ورقي روهشم بئار .ةقيرطلا بحاصلو - دادححاب يواع هللا دبع
 ظ زاجحلا

 ميهاربا نإ دمحأ ن لعن ..لا ىبأ مانالا ىلا ة ةيوسنم - ةيلارملا ٠

 مب ةنس ماشلاب يفوتملا ىلارحلا

 سايعلا ىبأ مامالاىلا وسم دخالا نيةسش 08 ديلا

 ردع ةدوج وم ىلحلا دمحأ

 ْ : رص ةدوجوم - ةيدجحالا ةشوينالا

 لولا هيفا ىلا ةوستم ةيدجالا نم ةبعش - ةيدجالا ةيدوجلا

 ىبللا بيبح خيشلا نع اهذخأ هدومح ل

 ' ىوجلا دمجأ نب دم مالسالا خيش ىلا ةيوسنم - ةيوجلا
 ىجواذلا رديح نطقلا ىلا ءوستم 0 ةردبللا

 ءامنا فرح و1

0 



 0 م« عنو
 : ' وت ىنرافلا ناسا رمل ميهاربا خيشلا ىلا ةبوسنم - هيشاتكيلا

 2 00 أو هيرقق دم ناطاسلا نمز ىف ةينيطنطسقلا
 ا ' مورلا دالي

 مي ١ لا طرد فرألا لوا) لاةوسنم  هيلجبلا

 .س ءافلخلا 0 تدم لا لجأ ل بع ©'ةزكبلا
 0 هع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ انالومو

  نايبلا ىبا نيفراملا بطق ىلا هبوسنه - ةينايبلا

 يبملا نعرلا دبع خيشلا نع ذخآلاىويبا ص

ةفرشلا هكم ليزت طيرك نيدلا جات خيفلا
 1 حاسو١٠ 0 ةئس يفوت 

 3 / اسملاو ةريبلا ةهج ىف اصوصخ ريثك قلخ هب مفتناو

 زيد خيشلاىلاة بوسام ىهوةيدمجج الا نم ةبمش  ةيتايقستلا
 0 ٠ ىنايمسنلا

 1 ةلالتلا ل نهال ةيابلا

 لاح
 : 5 مهاب نما فورعم ألا روم - 8

 , ىديزلا ىتربملا

 ..رييج نب دم نيمداتلا سيئر ىلا ةيوسنم - ةيريبجلا



 4 مسرب 94

 ةءيدجألا نمةبعشىهو ىلبابنالا ليعامسا ىديس ىلاةبسن - ةيابنالا

 ىلامت هللا فراعلا ثطفقلا ىلا ةيوسنم ةءوداقلا نم ةبعش  هيلدهألا
 نملا نيفد لهدالاب ىّقلملا رمت نبا لع نسحلا ىنأ

 رصمي ةدوجوم - ةيسيردالا

 # ءابلا فرح
 ىجابلادمحأ نبا فاخديعس ىبأ خيشلا ىلا ةيوسنم - هيجابلا

 ىزرخابلا ديعس نيدلا فيس خييشلا ىلا ةيوسنم - ةيزرخابلا
 ىراخبلادمحأ نب نيسح نيدلا لالج ريبكلاديسلا ىلاةيوسنم - ةيراخبلا

 ىديس ةشرالا باطقالابحأ لما ىلولا للا ةلوس 10 ١
 ذخأ اهدنسو رصمي دوجوم رضخالا ايزو .قوسدلا دهم ىنأ نب ميهاربا

 دوم يديس نع ىلذاشلا نسما ىنا ىديس نع قوسدلا ميهاربا ىذيس

 بيجنلا ىنَأ نع ىلع ىديس نع ىرظنلا دمصلا دبع ىديس نع ىموطلا
 دمت خيشلا نع ىدروربسلا نيدلا هيجر ىِضاَقلا مت :رع ىدروربسلا

 ىديسنع ىرونبدلا دوسالادمحأ ىديس نع داشمم خيشلا نعىدروررسلا

 ىنا ىطقلا نع ىدادغبلا ميور ىضاقلا نع ىزاريشلا فيفخ نب هللادبع

 فورعم يديس نع ىطةسلا ىرسلا نع ىلاطلا دواد نع دينملا مساقلا

 نع لغ اديس قع يرصبلا نسما نع ىمجعلا بيبَح ديس نو كرولا

 لع و هيلع هللا ص لوسرلا

 ىزاريشلا شفزبنب نيدلا ب نين غلا لإ ةءوسنم -. ةيشزبلا

 ىاطسبلا رويط ديزي ىنا نيفراعلا ناطلسىلا ةءوسنم - ةيماطسبلا

 ظ ىسنوتلا كسلا هللا ىلؤ ىلا ةوسنم س ةيكسبلا
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 ي عرب اذ

 :# ئالسالا ملاعلايف ةيفوصلا قرطلا

 0 4« فاالا فرح 9
 ط 1 الإ راسم دوور نم د الا

 < ىرهالا نيسحلا نب دمجأ نيدلا

 وسما  ددملا بحاص يوبلا بطلا ىلا ةروسنم - هيدحالا
 ىلع نب دحأ ىديس ةعنرالا باطقالا دحأ

 ركب نبأ َُ ميه ربا نب

 ,هال الا امو . ٠0/6 ةنس يفوت يودبلا مملاب ريرشلا ىنيسملا ليعامسا
 1 ف كالو

 / فرانلا خيش ىلا ةيوسنم ةيديشقتلا نم ةمش  ةيدمالا

 نلالا هدجع فورعملا قورافلا دمجأ سابعلا يلا نيدلا بابش ىلاعت

 0 ٠١4 ةنس ىوتلا
 ب اه يم ديس زيك الا خيفلا ىلا ةبسن :ةيربك الا
 ش ةيدنبشقنلانم ةبعش  ةيرارحالا

 ١ ْ : /ىبأ نع رانيد نب كلام نع ذخأ مهدا نبميهاربا نأ اهدنسو
 1 باطلا نب رمع نع

 5 | ا ب رات: زال
 0 نيب ن نوفدم وهويدسالا ىلعنب هللادبعنيدلا

 10 000 1 0 رتاج نال فزداديسلا ىلا
 - داع نب سو ديس لا ةبوسم - . ةيسوالا



 00 #« مل# '

 < ىرطملا رطقلا يف ةذوجوملا قرطلا نايباذ
 ةقيرطلا مما

 ةيعاقرلا ةقيرطلا
2 

530 

3-0 

 ةيضرافلاة ب رداقلا

 ةيسمساقلا »

 ةيدمحالا ةقزارملا

 م» ةيسانكلا

 » ةيبابنالا

 م» .' هفيانملا

 » ةيمالسلا

 »  ةيلحلا

 3: هشقلا

 » ةيتايقستلا

 ا
 » ةيوانشلا

 »> ةيحوطسلا

 ةيماهربلا

 ددع

 /ا١

 عدا

5-1 

 همي رطلا مسا

 ةيماهربلا ةد ونرشلا ةقينرطلا

 هب دعسلا

 ةيغرلا
 ةلذاشلا ةيمساقلا

 » ةيندملا

 ,' ٠ ةيوشينلا

 ” ةيسورعلا
 » .ةيمالسلا

 ٠ . ةيمابتا
 » ةيشودنألا

 2 ةيحقواقلا

 8 ةياعنلا

 م ةففقعلا

 2« ةيسئردالا

 ةينولطخلا ةيزاغملا

 2 ةيفيضلا



 .ش #0 نعال

 ١ 1 ٠ لا الوةتيرذ ىلا هدمب تاقتاو ىركبلا رورسلا وأ رييشلا ةمالعلا
 قيدصلا ىركبلا تييلا يف نآآلا

 0 1 : هنا ( رصمب

 ةح رضالاو ايعتلاو ةيفوصلا قرطلا رثاس ىلع ملكتلا ةفيظولا هذهلو

 58 و قباسلا تانامرغلا ىف كلذ ءاج اك يرضللا نطقلاب يتلا ااوزلاو
 : 9 0 ةركبلا ةخيشملا ىلع مالكتلا

 . 0 1 0 هدملا رمالإب ةجوتم ةحثال امل تردص دقو

 إلا ةنس لوأ 3-3

 نم كركذ ذ ةيظولا هذه ةرداصلا رماوالاو

 هنايب مدقت م ةيفوصلا ةخيشلا



 07 7# ١ 7 ا ا ذآ ْ :

 مرد و

 بابا ةئس نابعش ٠ هيلع انرمأ ينل و عي ىذلك

 « قاثلا لصفلا

 | 4 )١( ةيفوصلا خعاثملا ةخيشم )ب
 نم ةيفوصلا قرطلا ةخشم :. ىالسالا ندعلا خيرات بحاص لاق

 لع ماكتلا امبحاصلو . ةيفوصلا ثودح دعب تنثدح ىتلا ةينيدلا بصانملا

 خيش لكلو اخيش ةقيرط لكل نا قرطلا هذه يف ناشلاو .. قرطلا عيمج

 ءاذللخا رمأ ريدب خيشلاف . نيديرم ةفيلخ لكلو راصمالاو ىرقلا ىف ءافلخ

 فورعملاب مرمأو مهنبقارمو مداشرا ثيح نرم نيديرملا 'رمأ ءافاللاو
 ىلع ةماعلا ةبالولا خماشملا خيشلو . كلذ وحنو مهتيبرثو ركتملا ند.مهبنو

 0 مدحوتت ”ومهحلا<اامل عجر , ةماع ةخشم ةنفوصلل نكي و . ميما

 نتفلا كلذ بيس رثكت تناكفابسفنب ةاقتسم ةيوازوأ ةقيرط 1 تناك ل
 ةريود اهامسو ءادعسلا ديعس هاقناخ ىبوبالا نيدلا حالم ناطلسلا أشنأ ايف.

 الا اهياع ىلونال ناكو خئاشملا نم هريغ ىلع مدقت هبش اهخيشل لعجةيفوصلا
 - ةيوج نب خويشلا خيشدالوأك نابعالاو راك الا نم ةلودلا لاجر ظاعأ

 . هريغو زعالا ثنب نب نمحرلا دبع نيدلا قت تحاصلا ريزولا نيتسايرلا د
 نررقلا يف رصمب ةيفوصلا ةسائر تدحوت نأ ىلا كلذك لاخلا تلاز امو

 ناكو يركبلا نيدلا سمش دمت ديسلل اهيف ةنالولا تامجف ةرجهال عس اتلا

 لعأ هنا ت تاق ولو ) هنع ىنارعشلا لاق , انيدو الع ورضع لاخر يأ

 مالسسالا خيش مامالا هنبا هدهل ىلوت مث ( باوصلا نع دسأ مل هنامز لهأ

 ي رمعلاللا لضف نبال في رشلا حلطصلا بانك ىفاك(خوبشلاخيشب )امهحاصبقلي و(1)



 « دز
 ايمو

 لع دمج باب ةنس ل 7

 ما ٠
 . ةطنر وركب ىدأ لديها ديس سلو )0

 3 ظ روما ةالو تارضح نمميلا ارمالا دانسا ىف ىف جاتخاو هيلع علطا

 خيش م 0 0 ماخفلا لاول 0 0 هسو رح

 قيرط رطش 0 لدلا 2 ةرنيزماحلا ديجاجلا خعاشمو هيف ديز 0
 مداش را مادةديدملار راشالا بابرأوةديجلا لبسلاىلا نئدشرملاديحلأ برا

 ب دصل ةباصعلا زارطو ةيركبلا ةداسلا رخف.نأ الع نوطيح ا

 ظ اسلاةخي و ةليللافارشالا ةباقن ىتفيظو ىف ررقت دف يدنفأ ىلع ديسلا
 'ىلحتو فاصنالاو ةلادملاب فارشالا قوقح ىعاربل ةايملا ةيزكبلا
 رفا فا 4 ىلع مكتب و ةنسلا ةرخافلا تاماثملا يوذ هفالسأ ةداجنس

 : /اىرلا سارا همنقلو 0 مكح .ىركي ىذدتفا دمع
 ةيلهالاو ةقايللا بسج قيدصلا ىنب هفالسال افلخ كلذ نم هنيكمت راص

 م ٍ يلع ترمتسا كاهرومأ قلعت < م قيقحتلاب هيف 2

 5  اودنست نأ مكيلف ةميقتسا 0 0 ةاعر عم ةعدا
 دا لجو 0م ا عد لمعي نأ هيلو هاضتغم
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 ا
 ليضفلا نع وهو يزاريشلا سورع خيشلا نع هو لايمار نب ىبرلا نع

 نع وهو ريبج نا نع وهو ىرهزلا نع وهوروصنم باتع ىبأ نع وهو.

 قيدصلا ركب ىنأ نبأ دمج انديس نع وهو مطم نب ريبج هيأ |

 ةريثكح ةيعرش ريراقتو ةيلع تانامرف ةفيظولا ةدمم تردص كلقو .٠

 . الماركا ذب
 هصنو ىركيلا ىدتفا دمج ديسإل اشلب لعدم منا ١
 عابتالاو فيرشتلاو لوبقلا بجاولا عاطملا فيرشلا مو.سرملا ردص

 لضفلا ىحاص مظعالا ذاتسالا انالوم ىلا ًاباطخ ةس وركلا رصمناود نم

 رقنو ةيدانس تماذ تاداسلا راونالا ىبأ انفو دمحم ديسلا ةرسؤ> راختفالاو

 ماها ذاتسالا انالوموهفرش ديز ىدنفا دمجا ديسلا نيمركتملا فارشالا

 تاداسلا اتيلاومورَهَزالا عماخجلا خيشىاونشلا دم خيشلاق رضح مانالا ةمالع ش

 رباشالا بابرأو ةديجلا قرطلا خئاشم لماكو رهزؤالا عماجلاب مالعالا ءاملعلا ."

 بابرأو فارنثالا ةداسلا رْخف تأ ايلع نوطيحت ةسورحلا رصمن ةديدعلا

 ديز نسمللا.ل طبس قيدصلا ىركبلا ئديفا دمج دسلا ماخنلا ديجاجسلا

 ىفو ةيركبلا تاداسلا هفالسأ ةداجس ىلع سواجلاو ةخيشملا ىف ررقت هفرش

 ةحرضالاو اياوزلاو اياكتلا رئاس ىلعو ةبيفؤصلا ءارفلا فئاوط ىلع ملكتلا

 هل ىطعملا ىمربثلاهريرتت كح ى ىركبلا ذم ديسلا هل روفثملا هدلاو نع ايضوع
 وه امو قيدصلا ىن هفالسأ ةداع نسحت ةروكا ذب هتشيشم يف هانكمدق

 مماداعو ةعدقلا مما وق بسح ءارقفاا نيب ةموكأا لصقل مهب قامت

 موسرملا اذه انردصأ كلذ ىلع ءانبف ةميقتسملا مِدعأوق ةءاعرو هيلا

 هنومضع لمعلا_نوكجيل .ىلاعت هع ةسورلا رصمذاوو نم فرش : ١



 كففلاي
 حوت ذاتسالا هدلاو نع دمح ذاتسالا نع دواد ذاتسسالا هدلاو نع هنع

 ينأنب دمحشان ديس همم نع قيدصلا هلا دبع ىديس نع ةحاط ذاتسالا هدلاو

 كو )ةفيلخ هلع هللا ىضر قيدنلا ركب ىبأ انالؤمو اندينس هدلاو نع ركب

 1 'مركو فرشو ملسو هيلع هلا يلص هللا لوسر نع ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 دل داب اًدكشو هدلاو نع ىدلاو نع ىخأ نع وهو (رخآ دنسو)

 أ نع هنع هللا ىضر اهذخأ وهو اندج يركبلا ىحب * ذاتسالا ىلا مدعتملا

 ىلا ةزسلس هل نأهنغ هللا شو ننلا ىبأ تبث و ىلذاشلا نمل

 1 اص ىلا ةلسلس هل انهالكو رداقلا دبع ىديس ىلا يرخأو ىئافرلا دمحأ

 كلا نع ةيكبكشلا بحاص ذخأو ىكبنشلا دم بطقلا ةيكبنشلا ةقيرطلا
 ' ليضف نع ىدراطملا اجر ىبأ نع هيبأ نع ىحناطبلا راوه نب ركب ىنأ

 ةأاديع نب لسمنب دم ركب ىبأن ع يفوكلا روصنم باتع ىبأ نع ضايع
 4 لاركب ىنأنب دمنع ريبج هيبأنع ريبج نبا نع ىرهزلا بابش نبا
 2" ةّلذآعلا ةيركبلا ةقيرطلا دنس وه اذهؤ هنع هللا ىضر هدلاو نع

 هر نيميرالا قئارطلابحاص اهركةيرخأ ةلسلسةيركبلا ةقيرطللو
 زع وهو ىراصنالا انركز مالسالا خيش نع ىركبلا نسملا ينأ نع
 هللا دبغ نب نبدلا لاج خيشلا نغ وهو ىتملا دم نب تاوضر
 : 1 نب دمج مرك أ ىبأ خيشلادمال هدج نع وهو قلبنملا ىنانكلا

 | ااا ما ةبعانب محلا دص نالا ىبع خيفلا تع وهو

 00 دن د ىبزافلا ميهاربا نب دم نيالا زخف

 نع 1 ةقيلخ نب رصل حتتفلا ىبأ خيشلا نع وهو ىريملا
 ! راب وهو نيدلا بابش هدلاو نع وهو مالسلا دبع خبشلا



 3 اضن

 بينو خباشملا خيشو ةيركبلا ة ةداحسل ١ خيش قيدصلا ىركبلا ىدفنا

 يدنفا 0 كيسا مامالا ذاتسالا هدلاو 20 ةيرصملا رايدلاب. فارشالا

 دوعسلاى بأ دمحم ديسلا اين دلا ةكرب ذاتسالا هدلاو نع ةداجسلا' خش يركبلا

 دمج ديسلا نع ينركبلا نيدلا لالج دمحم ديسلا نع ةداجسلا خيشىركبلا
 يركبلا منملا دبع ديسلا ريبكلا ىلولا ةاتسالا هدلاو نع ى ركبلا مراكملا ىبأ

 0 30 ىبأ ةيسا هاو نم يرخيلا د نع

 ىلأ نب 1 دنسلا مالسلا ة هجح لوا ذاتسالا بلاك ةداجسلا خيش

 بطقلار بك الاذاتسالاهدلاو نع ىزكبلاندلملاو ١ تالا عن نعرؤرسلا

 ةداجسلا خيش ىركبلا هجولا ضيبأ نبدلا سمش دبع قديس ىركسلا

 خيش هدلاو نع ةداجسلا خيشىركبلا ن نسحلا ىباذهنلا م املا هدلاو نع

 نمحرلا دبعديسلا 00 خيشنع ّى ركبازااجلج ف ةراعلا» 6

 5 هنع 20 مالسالا خبش ا 60 فراعلا

 خيشلا بطقلا تاماركلا بحاص فراعلا نع ىركبلا دمج * مالسالا خيش

 فراملاىلولا هدلاو نع قىركداق هلاذنا كنع مالسالا خيش نع د :ىركبلا ضاروع

 خيشاا نع ىركبلا يحن مالسالا خيش نع  ىركبا مل دج يتلا با

 ىحب خيشلا نع يركبلا ىموم خيشلا دهاجا ىلؤلا نعي يىنركبلا نسملا

 ”ر 20 2



0 » 
 || نمو مطاحن اذوضام !٠ «دسجو د ثيحهلا لام كنودف
 مك لاو مكرم مزاعم

 2 لع ًاودعتشا لبقمم نب مبت طهر رعاشلا ىش ثاحنلا احهاملو ٠

 9 ل اولق مكيف لاق امو لاق اناجه هنا نب نينمؤملا ريمأأي اولاقو باطملا
 71 خل ةبح سانلان وملظب الو ةمذب نورق#ال هتيبق

 "نتا داّرولا ردص اذا . ةيشعالا ءاملا نودرب الو

 9 . ءالؤه لثم باطما لآ تيل رمع لق
 4 مياسلا بابلا 2

 ا ىركبلا تبيلل ةمب الا فئاظولا يف )
 0 ا يرلبلا تبلل باكا تناقل

 1 4 ةبركبلاةداحسلا ةخيشم ا

 ةفودلا خعاشملا ةخيشم شم تيأ#ب

 فارشالا ةباقث - +

 لوألا لصففا
 ةيركبلا ةداجسلا ةخيشم

 فلاسا نم صب ماقما ةيلاعلا فئاظولا نم ةفيظولا هذه
 قيما ,اسانال ىرخالا ةيفوصلا قرطلا رئاس ىلع مدقنلااهلو

 لا دب سان رئاس ىلع لضفالاو ةباحصلا عيج ىلع مدقنلا هنع

 دا ياش ةخ ةنيفبابحاص قوتيزأةعدتسلا اوصأو ةمدقلا اهتوتح
 7 17 11! قفي رم نع أنا رم ةيرطلا هذه عتسو
 ا ريكلا ىلولا 0 الا عيشورخلا ىدنفا
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 ا ينك
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 « م
 تنسحأف لسو هيلعهللا' قلص هللا لوسر تبحنص دل كاذ ناك نثلو َنيِتمْؤلا

 3 هتبحص تنسحأف ركب ابأ تبحص مث ضار كنع وهو هنقراف مث هتبحص

 مهقرافنألو مهتبحص تبحص مث تنسحأف مهنيحص ضار كنع وهو هتقراف
 لص هللا لوسر ةبحص نم ترك ْذ امامأ لاق نوضار كنغ مهو مهقرافتل

 نم تركذ امامأو ىلع هب ىلاعت هللا نم نم كاذ امناف هاضرو ملسو هياع هلا

 ينرت ام امأو ىلع هب هركذ لج هللا نم نم كاذ امتاف هاضرو ركب ىبأ ةبحص

 ضرالا عالط ىل نأ ول هاو كباحصأ لامجأو كلجأ نم وبف ىعزج نم

 هارأ نأ لبق لجو زع هللا باذع نم ه. تيدتفال ايهذ

 نن نضحنب ةنييع مدق لاق هنعهللا ىطر سابع نبا نع يراخبلا يفو

 رم مبين دب نيذلا رفثلا نم ناكو سبق نب رحا هيخأ نبا ىلع لزنف ةفيذح

 ةنيع لاف انابشوأ اوناك الوهكةترواشمو رمع سلاجم باحصأ ءارّقلا ناكو
 لاق هيلع ىل :تذأتساف ريمالا اذه دنع هجو كل ىخأ ناااي هيخأ نال

 لخد الفرم هل قذف هنيفل رملا نذأتساف سابع نا لق هيلع كا ناسا
 نسف لدسلاباننيب يحب الو لزجلا انيطعتام باطلللا .نبااي ىه لاق هيلع

 هيلع ملا لص هيبنل لاق ىلاعت هللا نا نينمؤملا ريمأأب رمل لاف هب. مه ىتحرمم

 نيلهاجلا نم اذه ناو نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب سمأو وفعلا د لسو
 . هللا باتك دنع افاقوناكو اهالت نيح رم اهزواجام ناو

 لاومأ لاف هلام باطلا نب رم رطاش نأ نم سنأ نب كلام لئس

 لودي هيلا بتك ارعاش ناو مييلع تربظةزيثك

 رفو يذن اننلو رفو مهل ىنأف 'اوزغ اذا اوزنلو اوجح اذا جم

 يرجنمترافمف تحاركسملان م ٠ .ةرأفب ءاج يدنا رجالا اذا |

 أ
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 ْ هويام لاجر دعب لسأ مث نيملسملا ىلعو هيلع اديدش رم ناك لسو هيلع
 متدالا راوي سو دبط ها ٍلسف لوسر لخد نأ دمب رمت لسأ ديزل لو

 ٠ و هيلع هللا يلص ىنلا ناكو ءاسنو لاجرنيب نيميرأو فن وا نيملرأ دعلو

 ورم وأ بالنحلاا نب رمع كيلا نيلجرلا بحُأب مالسالا زعأ مسهللا لاق دق

 - تجرخ باطغا نب رم لاق دسيبع نب يرش لاقو لمجاابأ ىنمي ماشه ن ا
 . ىلا ىتبس دق هتدجوف ,لسأ نأ لبق مسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر ضرعنأ

 . نارقلا فيلأت نم بجحعأ تلمجف ةقاملا ةروس حتفتساف هفلخ تدق دجسملا

 1 .ميرك ل وسر لوقا هنا أرقف لاق شرق تلاق اكرعاش هللاو اذه تلف لآق
 23 لاق نهاكت لق لاق نونمؤت ام اليلق رعاش لوقي وه امو

 . لبواقالا ضعب انيلع لوقت ولو نيملاملا بر نم ليزنت نوركذن ام اليلق
 .رخآلا نيزججاسدنم دحأ نم متم اف نيتولاهنم انمطقل مث يوب هنم ذخال ١

 0 مقو+ 3 يلق يف مالسالا مقوف ةروسلا
 ن.انع ديمسنب رم انثدح دح هللا دبع انربخأ نادبع انئثدح يراخبلا لاق ٠

 , |هفنك نق هريرس ىلع رمح عضو لوي سابع نبا عمس هنأ ةكيلم ىبأ

 َ ذاق ىكتماذخا لجر الا ىعرب لف مهف انأو عفرب نأ لبق نولصيو نوعدب
 ب .هلسمج لثجب هللا لأ نأ ىلا بحآ ادحأ تفلخ ام لاو: رمح ىلع مجرتف ىلع
 ل لسو كيما عملا كنج نأ نظال تنك نا هلل او كاسم
 . رحصو ركب وبأو انأ تبهذ لوقي سو هيلع هللا لص ىنلا عمسأ اًرعكبسرتك
 نب تلصلا لاقو ٠ رمعو ركب وبأو نأ تجرخو رمو ركب وبأو نأ تلخدو
 هاوس نع ةكيلم ىبأ نبا نع بوبأ انئدح ميهاربا نب ليممسا انثدح دمع
 ريمأإي هترحي هنأكو سابع نبا هل لاق ملأ, لمج رمت نمط امل لاق ةمرخم نبا



 #00 ملا :

 تاكملوألا عيبرنم ةلسيل ةرشع ىتنثال ةشئاع نعو ءاعبرالا ةليل ليلا

 سمخ لبقو نيتسو ثالث نا وهو ينوثو لماوك نينس رشع ةرجحلا ونس
 نيتس ليقو ةنس نيتسو

 7 سداسلا بايل | 2

 4 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لآ نم اندادس نعربخلا ين إل

 *« لوالا لصفلا

 ( ىرمعلا نانع نب دمم يديس)

 نينمل ا نيمأ ىلا انبسنلاصتا قرط باتكلا اًده نم لب |[ 1١
 ةينانعلاةبسنلا قيرطقرطلا كلت نم نأ انبأو هنع هللا ىضر باطما نب رحم

 دم ىديسو . هيلع هللا نأوضر قورافلا ىلا هنمو نانع نب دمح يديس ىلا

 ىنارعشلا ةقح يفلاق.نيدقتعملا ةمئالاو نيمأصلا رابك نمناك اذه نانع نا

 ىف خسارلا مدسقلا هل ناكو 0+ ةنس يفوت سوواطو ىروثلا نايفسكو ه
 ىدنلانانعيديسهدادجأ نمو ..ةطوسنم ناخاهلوةريشق قامو فرسلا

 . قاحسا يديسو . نيفراعلا ءاول دم دينسلاو . ىنسويلا رحبلاب انطاَقْناك

 . هبسل تدب ىف نوذم وه اك ممريغو ىسع ىديسو . نأوضر يديسو

 « قاثلا لصفلا ظ
 4 .هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع انديس )ف

 .. ةرشعثالثب ليفلادعن دلو ىزعلا ديعنب ليفت نب باطما نب رمت وه
 نإ كلذو ةيلهاملا يف ةرافسلا تناك.هنيلاو ننرق فارشأ س00 0
 مرفت ناو اريفسهوثعن مريغ نيبو مهدي وأ برح مهني مقو اذا اوناك اشيرق

 هللا ىلص ىنلا هللا ثعناملو . ارخافمو ارفان هوثع رخافم مه رخافاوإ نفاذ



 ”انامحاو
 رت ىتلا ولا تقذ دق ىأو تنأ ىبأ لاقو هلبقو ههجو نغ فشكف

 تالق وهورمم ىلا جرخو. ادبأ ةنوماهدمب كبيصن نلو كيلغ

 اع 3 فا دسسف رمت اوكرتو هيلا اؤأجف ملكتي نمالا لع لبقأو ىف

 تادمي ناكنمو تام دق ادم ناف ادم دبعي ناك نم سانلا اهسأ لاقو
 ' لسا هلق نم تلخ دق لوسر الا دمج اموالت مث تمثال ىح هلا نا
 || مافيرملا لزتلا يف ةيآلا هذه نا اوملنهل سانلا ناكف ةبآآلا

 فرعو يالجر قلمحنام ضزالا ىلا تمقوف اهولتب ركبأبأ تعمس
 انك ماتيو 3.5 نودي مهو تيم كناامسا+ ليقو تام

 |. اا ةلعاس ىف ةفيعس ىف اوسستجا مهنا راصفالا ربخم عسي لجر
 ءامجو رمجو ركبوبأ قاطناف ريمأ شيرق نمو ريمأ انم نولوعيو ةدابع نبا

 8 00 نا ماقأو مهلا نيرجاهلا
 ملا و هرهظ ىلا هدنسم ىلع هلسنق للسو هياع هللا ىلص هللا لوسر زيهجم

 . - ارونمكلدبىعو ءاملا نابصي نارةشوةماساو هعم هنوباقي هانباو

 يف جردأ ةربح دربونيراحص نييوأيفهونغك من هشبل ا يضغيال
 بما مهلا ثمن من شب رخآلاو دحلب امدح نيرافح اوعدتساؤ

 17 ةحلطوبأ وهو دحلي ىذلا ءاجف كلوسرارخ ملا لاقو
 جازان عل م الس ضن مر

 84 وأ هدجنم ف نفدبأ اوفلتخاو هتنيب ريرسس ىلع عضو ءاثالثلا موب
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 يسع

 لص هللا لوسر دجوو ركب أ ىلضو رحب عنتماف رم رف كماقم مو نأ
 هللا لص هللا لوشر هبذجف رخأت ركب وأ سحأ ايف جرت ةفح لو االب ىلا

 يلصي ركبوبأ ناك مثركبوبأ ىهتا ثيح نم ًارقو هناكم هماقأو لسو هيلع

 ناكو الص ةرشع عبس كلذكاواص ليق ركب ىبأ ةالصب سانلاو هتالصنأ
 ينعأ ملا لوقيو ءاملاب هبجو حسميف عزنلا يف هو حدقلا يف هذب لخدب

 ةالبص ىلا جرخ هنافو موب وهو نينثالا موب ناك ف توما تاركس ىلع
 لا لوسر هدروهئالص نع سكنق يلصي ركبوأو هسأر ابصاع حببصلا

 ةالصلا دعب سانلاىلع لبقأ مث هني نع ادعاق لصو هديب ملسو هيلع هللا ىلص

 تحبضأكارأىنا ركب وأ هل لاق ( همالك نم غرف املو ) رك ذو مهظعوف

 لصولا لوسر لسخ دو حنسلا يف هلهأ ىلا رخو بحت مكهلضفو هللا ةمعنب

 ركب ىبأن بن محرلادبعب لخدو ةشئاع رجح ىف عجطبماف هتيب يف سو هيلع هللا
 هتفضفتلاقهديرب هنا ةشئاع تفرعو هيلا رظنف رضخأ كاوس هدب ىفو هيلع

 رظناتبهذف ىرجح يف لقث مث هعضو مث هب ”نتساف هايا تيظعأو نال ىتد

 تملمفةنللا نم ىلعالا قيفرلا لوي وهو صخش دق هرصن اذاف هبجو ىف
 نب لس هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضبق ( لوقت تناكو ) راتخاف ريخ هلا
 لواالا عبر ربش نم نيتليلل نينثالا مويرامب فصن كلذو ىرحنو ىرحس

 هتوعسانلا يف ىننلا يدانو ءاثالشلا موب نم راهنلا فصن دنلا نه نفدو
 الاجر نا لاقو سانلا ىف ماتف رضاح رمو حينسلاب ءلهأ ىف فاغ ركبوأو

 هناو تعب مل هناو' تام لنمسو هيلغدتلا يلع هللا كونيرانأول يو نا

 مهلجرأو لاحر ىدبأ نعطميف نءعجريلو ىسوم بهذ مهنر ىلا بهذ

 لبو هيل هلا سلا لودر ىلع لسيدي ذل نيح ركيتنأ أو
5 



 0 كاسيو
 لانبأو انسقتأب كيردمت ىلب لاف ىف زكب وبأ اهنهفوددنغاف راتخاف هدنعام
 رح زتدباعصأ لسو هيلع هللا لسدللا لوسر عج من ركبابأ,ي كلسر ىلع لاف
 ىصوأو هللا يوقتب مكيضوأ لاقو اريثك ممل اعدو ناعمدتت هانيعو مهب

 ع اوامت الأ ريشبو ريذن مكل ىنا هيلا مكعدوأو مكيلع هفلختسأو مكبأ

 لم مرج يف سبلأ لاقو نيقتملا ةبقاملاو اداسف الو ضرالا يف اولع
 هولا و ) يلهأ نم نوثدالا لاق هلسنم نع ( هولأس من ) نيريكتمل
 رع هولأسو ) ةينامب ةلحوأ رصم ايئوأ هذه ىنايث يف لاقف نفكلا

 أ ىربت يغش ىلع تي ىف يري ىلع فوعض لاق يع ةالصلا

 : لمآ ل را ندب نع (موأسو) مول ملا

 لاقو 10 ا 0
 ال يدم غ9 »

 2 ل نم نيك رشملا وجر نأ (ثالث ملأ 5
 : ى وأو يواراا امسنوأ ةشلاثلا نع تكسو مزيج ناك مدفولا

 2 اهجتو منهي ركاومرك أف هيلا تيوأ ىنلا ىييعو ىثرك مبا لاقف

 وديزبال زاصنالاو نودبزت نيرجاهملا رشعمأب محبصْأ ل مسدسم
 : رم ملعأ ال يناذ ركب ىأ بان الا دجسملا ىف باو.الا:هذه اودس

 ١ تذ تا الخ اذ ختمتنك لو ركب ىأ نم ةبحصلا يف ىدنع ادب
 اهب لق مث * هدنعمللا انجي ىتح نامياو ءاخا ةبحص نكللو اليلخ ْ

 2 م * لعو سابعلاو هتنب لهو هوئبو ةؤاسن هيلا ممتجاف هيلع ىمنأو ١



 هي مذبو

 اههتهركف هذ نم نراوس يدضعيفنأ ىو ىفةحرابلا تيأر ىلا لاقو

 ملا بحاصو ةماعلا حاصنيباذكللا نبذه (يبتلوأف اراطف [يهتشتف
 اونمطدل هتراما يف اونمطي نا ةماسأ ةزاماىف اوملكن اماوقأنا ىتلب دقو

 اورفتا اهم قيقحل هناو ةرامالاب اتيت هوأ ناك ناو هلبق نم هنأ ةرامأ يف

 هيلع هللا لصَدَّتلا لوسر لقثو لهتو فرملاب ةماسأ برضف ةماسأ ثعبف
 ناك ( ةحيلطو ةمليسمو دوسالا راخل) ةماسا هجوت لبق هللا هافوتو ياسو

 ىكششاف ريسلاهب للحم عادولا ةجح ىضقام دعل لسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ةسماعأب ةمليسم بثوو زم من اب دوسالا بثوفكلذب رابخالا تراطو

 لوسر م-مراحو ةوبنلا مهلك ى عدي هسأ فب يف دار وخ نب ةحبلط سنو 95

 همالسا ىلع تدب نمو هلانمع ىلا بتكلاو لبشر لا ا

 هلنشي لو مويب هافو لبق دوسألا بيصأف مداهج ىف اوذجب نأ هنو نم

 نمنيملسملا ىلا ثعبف هنبد نع بذلاو هللا رمأ نع عجولا نم هيف ناك ام

 ءاجو مهداهجن مهرمأي نيباذكلا ءالؤه ىحاون نم ةيحان لك يف برعلا

 اعدفةعداوملا بلطي ةحبلط ىخأ نبا ءاجو رم اكهباجأف هيلا ةمليسم باتك
 هضرم ) ناك ام هدعن مهف هللا مكح نم ناك تح ليس هيت 0 ا

 تالذ ندي و هلع هللا لص هللا لوس هن ءىدباملوأ ( لسو هيلع هللا لص

 3 ةروسلا رخآ ىلا حتفلاو هللا رصن ءاج اذا هلوقب هس د والا

 هئاسن لع رودي وهو هعجو هب يدانعو ريض نياك نينليلل مجولا هأدب

 ةشلئاع تين يف ضرغ نأ عال ند ةنوميم تدي يف هب رقتسا ىتج

 10 ءادهش ىلع يلصو مهنم لانو مهيطخف سانلا ىلع جرخو هل" نأ

 نيبو انندلا نيب هللا ةريخ هللا دابع نم ادسبع نا ممل لاق مث مه نيقتساو



 (مدخ)

 ٌ منسم أ نم ميظ يذو نارمأ يذو عالكلا ىذ ىلا هللادبع نإ ريرج ثملو

 5 ِ: ,دوسالا اوضرتعاو مهاراصنو ممرع نم نارجن لهأ ىلاو هتيجان

 رم 00 هيوداد يدانو ريب عولط دنع ناذ'الاب يدان

 ل يف مهمل جامو مهرفاكو مهماسم سانلا جاتهاو ةالصلا سنحي نبا
 رد ادزربو نيملسملا ءانإأ نم انايبص هباحصأ نم ريثكلا فطتخاو

 اهف نوددرتي اوماقأو هدام لك در يف اولسارت من م أنبأ نم اريثك

 دونملاو ءامنص تصلخو نارجتو ءامنص
 ' قلك يتلا باحسأ عجارتو

 لصف ذا ىلع وقنا م ءامنص يف ةرامالا اوسفانتو مهلاممأ ىلا ملسو

 0 +. ىنأ دق ناكو ريما ملسوهيلعهقا لص هللا لوسر ىلا اوبتكو

 ١ وهو كرابم لجر هلتق ةحرابلا ىنعلا لتق اهمادغ يف لاق ءامسلا نم
 ثمب ) اسو هيلع هلا يلص ىبنلا ىفوت دقو لسرلا تمدق م

 م -أ

 ش ,ةجملا يذ رخآ 0 نب هيلعهللا ليص ىنلا عجر

 0 ذ نب ةماسأ هالومهيلع رمأو ماشلا ىلا انمب مرحلا رهش يف سانلا

 لذ ضرأ نم ندرالا ىلا مورادلاو ءاقلبلا موخت ليلا ءىلطو نأ هرمأ

 | 5 : نواوالا نورجاهما همم بعوأو سانلا زهجتف ماد فراشمو

 ءاركىا اهف هللا هضبق ىلا هاوكشب مسو هيلع هللا لص أدتبا كلذ ىلع

 42 هارب ريما غلبو ةماركلا نأش ىف نوققانملا ملكستو هتمحرو
 3 3 م نب هسأر ابصاع ملشسو هيلع هّللا يلص هللا لوسر جرخو ةيليسمو



 ( مسه)

 ىصاعلا نب ديعس نيدلاخبو مزح نب ور اوجرخأو اهب اويثوف ثارجت

 ىلع وهو كيسم نب ةورف ىلع ثوذي دبع نب سبق بئوو اهلمىف هوماقأو

 ءاعنصن ناذأب نب رهش ىلا سراف ةئامعبسو دوسالا راسو ةواجأف دارم
 تومرضحوءاعنص نيبام ىلع لغو هلتَمف دوسالاهمزهف ناذابنب رهش هيقلف
 قيرملا ةراطتسا ريطي لعجو ندع لبق نم نيرخبلا ىلا فئاطلا لامعا ىلا

 برك يدعم نيو ز< ناكو نملا لهأ نمريثك دتراو ةيقتلاب نوماسملا هلماعو

 هيقلودلاخ هيلا راسف دوسالل باجتساو هفلاخف ىصاعلا نب ديعس نب دلاخ,عم

 هسرف نعو ر< لزنو اهذخأو ةماصمصلا هفيس دلاخ ف ناكر انحلال

 0 رمأناكو جحدم ىلإ ىلع هالوف دوسالا نبو رم قا !-و ليما يف كفو

 . جورتو هبودادو زوريف ىلا ءانبالا رمأو ىدارملا ثوني دسبعنب شق ىلا

 ىباب رمو ابراه لبج نب ذاعم جرخو هرمأ لحفتساو ناذاب نب ربش ةأرما

 وبأو نوكسلا يف ذاعم لزنو تومرضم الو هعم جرخف برأم ىف ىدوم
 ماقو ةنيدملاب ديعس نب دلاخو مزح نرب ورمتق إو كاكسلا ىف ىموم

 لحفتساو نملا دوسالا كلم ايف ءاعنص لايخكع دالبب ةلاه ىنأ نب رهاطلا

 يه زورتيف مع ةنبا تناكو هبودادو زوريفبو ثوغي دبع نب سيقب فختسا

 ريما غل ودازأ اهمساو هلتقم دعب دوسالا اهجورت يتلا ناذأب نب رهش ةجوز
 ىموم أو ءانبالا ىلا سنحب نوم يف .ملسو هيلع هلال ىاارلا

 ةمداصملا 3 ةليئلا دوسإلا ر ا ىفارابم 3 هش مهرمأب رهاطلاو ذاعمو

 اولخادف 1 قا لاو داس الورع ولا هدذغ مرت نم هنم غلبيو

 دوسالاةجوز همع تنب يرق حا م *ناجاف ةرمأ يثثوغيدبع نب سق

 يتادمحلا ريش نب رماع ىلإ لبسو هيلع هللا, ىلص ىبلا بتكو هلتق هندعاوف



 ش « معو
 1 هال عادولا ةجحو غالبا ةجح نيسن ةجحلا هذه (تناكو) دهشا مهلا

 ةرمت عادولا ةجح عم رمتعاو نيتجح كلذ لبق جح دق ناكو اهدعب جح
 5 ةرشاعلا نم ةجحلا يذ ةيقب يف ةنيدملا ىلا فرصنا مثثالث' كلتف

 ىلع ىرسك لماع ناذاب ماسأ نيح ملسو هيلع هللا يلصهللا لوسرناكو
 + ادحأ ايف هعم كرشب لو ايغيلاخع عييمج ىلع هرمأ نينا تملسأو نولا
 هرم ةعامج ىلع هلمع مق عادولا ةجح نم هفر صنم هوم هغلبو تام

 ظرمشالا ىنوم ابأ برأم ىلعوناذاب نب ربش هنبا ءامنص ىلع ىلوف هناحصأ
 01 او ىلادمملا ريش نب ماع نادمه ىلعو ةيمأ نب ىلي دسنجلا ىلعو
 ها كييزو عمزو نارجت نيسبام ىلعو ةلاه ىبأ نب رهاظلا نبي رعشالاو
 ردابز تومرضح دالب ىلعو مزح نب ورم نارخم ىلعو ىصاعلا نب ديعس

 'وققوتلا رتصأنب رون نب ةشاكع نوكسلاو كساكسلا ىلَعو ىتماببلا ديبل

 ذب رف رجاهلا ىكتشاو ةيمأ ىبأ نب رجاهلا هللا دبع ةدنك نب ةيواعم
 أ لهال السم لبج نب ذامم ثمنو هلم ىلع موي ديبل نب دايز ناكف
 متاح نب ىدع تاقدصلا ىلع ثمب. دق كلذ لبق ناكو تومرضحو
 ديم مسقو ةلظنح ئنب تاقدص ىلع ةريوث نبكلامو دسأو ءىط ةقدص

 ثعبو بو نيرحبلا لع ىرضملا نب هدا شياو مرنم نيلجر ني دعس

 1 ا منو مهتقدص عمجيل نارجت يلا بلاط ىبأ نبا
 1ك رم مك عادولا ةجح نم

 راخاوذ هسقلو ناك نب ةلببع همساؤ ىسنعلا دؤسالا ناكو
 ؛ هاد تناكو هتطنم :م ةؤالحم بلخيو بيجاعالا لعفي اًدوعشم انهاك

 دع | ب باع ةوبنلا ىعداو اشنو دلو اهب رانح



 ( سنع

 عوضوم وهف أب زاك ناو |ريلع هئلتنا نم ىلا اهدؤرلف ةلامأ هذنع ناك نف

 سابعلا ابرنا ابرال هنأ هللا ىشق نوماظنالو نوملظنال مل 20 مكلو
 ناو هلك عوضوم ةيلهاجلا يف مد لك ناو هلكع وضوم باطملا دبع نبا

 ىب ىف اعضرتسم ناكو ىلطملا دبع.نب ثرحلا نب ةعيبر مد عضو مد لوأ

 ناطيشلانا سانلا اهمأ ةيلهاملا مد نم أدبأام لوأ وهف ليذه ونب هلتتف ثيل

 ىوس اهف عاطي نا 0 ادبأ هذه مكضرأب دبعي نأ نم سب دق
 يف ةدايز ءىسنلا امنا مكي دىلع هورذجاف ركلامأ نم نورتحت امم كلذ

 قاخ موب هتئيهك رادتسا دق نامزلا ناو الأ هللا مرح ام اولحيف ىلا رفكلا

 باتك ىف اربشر شع انثا هللا دنع ٌروبشلا ةدع ناو ضرألاو تاومسلا هللا

 ةدعقلا وذ ةيلاوتم ةثالث مرح ةعيرأ اهنم ضرالاو تاومسلا قلخ موب هللا

 سانلااب-أ دعب امأ نابعشو ىدامج نيب ىذلا درفلاب جرو مرح لاو ةجطاوذو

 مكشرف نئطوبال نا نييلعمكل اقح مكيلع نمل اقح كئاسن ىلع مكل ناذ
 ند دق هللاناف نلف ناف ةنئيم ةشحامب نتابال نأ نييلعو هلوهركل اد

 نييتنا ناف حربم ريف ابرض نهونرضتو عجاضملا ىف نهورجبم نأ مكل

 مكحدنع نواف اريخ ءاسنلاباوصوتساو فورعملاب نمموسكو نهقزر نهلذ
 متلحتساو هللا ةنامأب نهومتذخأ امنا ركناو اش نبسفنال نكلمال ناوع
 ىلوق تغلب دق ىلاف يلوق اوعمساو سانلا امأ اواقعاف هللا ةملكب نهجورف

 اهسأهلين ةنسو هللا باتك ادبأ اولضت نلف هن مهصعتسا ناام مكيف تكرتو :

 الفةوخانيملسملا ناو ا وخأ لسم لك نا اَويطاو لوف ارا للا

 مكسفن ا وملظتالف سفن بيط نعدايا 1 لامس فال لآ
 ملسوهيلع هللا يلص هللا لوسر لاف من مهللا اولاق مهما رك ذف تنل لهالأ .



3 #9 
 . نب ةلالع نب ةمقلع مدق مث كلذ دب ةقعاص ديرأ هاخأ تباصأو لولس ىنب

 4 ءىطدفو مدق (اهفو) اوملساف هنباو ةعير نب دلاخ نب فوعو فروع
 ىبب نم دوسالا نب ةصييقو ليملا ديز مهديس مهمدقي ارفث رشع ةسخ
 538 0 0 متنا

 10 ا ا

 0 ىف عادولا ةجحح ىلا ملسو هيلع هللا لص ىبلا جرخ من

 دو و ايرع لبالا نم ةثامو سانلا فارشأ نم هعمو هدعقلا ىذ نم

 5 صاب ىنبَأ نب ىلع هيقلو ةجحلا ىذ نم نولخ عدرال دحالا موي

 مهكسانتب سانلا سو هيلع هللا ىلص ملعو هعم جحف نارجي
 35 رتساو

 اهم لاق من هيلع 0

 4 و 0



 ل

 امالغ يده و ماذج نم ىبيضلا دز نب ةعافز رييخ لبق ةيبيدحلا ةلاده ىف
 مالسالا ىلا هوعدب اانتك رسو هيلع هللا لبص هللا لوسر هل بتكو لساف

 لقره دنع نم افرصنم ىلكلا ةفيلخ نب ةيحدلفق نا ثبلب مو اوماساف

 ضوعن دينملا هيلع راغأف ةراجم هعمو لسو هيلع هللا يلص ىنلا هثمإ نيح

 كلذ غلبو هعم ءىث لك اوباصأف م اذج نوطب نم عيلضلا ونب هموقو .

 ةيحدىلع هودرو هنباو دينملا هذخأ ام اوذقتتساف بيبضلا ىنب نم نيملشم

 لا ىلص ىبنلا تمبف ريملا هربخأف لسو هيلع هللا ىلص تلا ىلع ةيحد م دقو

 : نمضافضفلاب مهلع راغأف نيملسلا نم شيج يف ةثراج نب ديز لسو هيلع

 بيضلا ىنب نم سان مهعم ناكو ةعامج ىف هنباو دينه ا اولتقو لمرلا ةرح

 نمورمنب ديزوبأ هعمو ديز نب ةعافر بكرف مهولتقو مهعم مهوحابتساف
 ريملا هوربخأو لسو هيلع هللا يلص ىنلا ىلع اومدقف مهنم ةعاج ىف هموق

 تحف احن لاك مانا قلطا قال ريشا ارزاق ىلستتلاب منصأ فيك لاق

 نيتلحفلاءافيغب همحلف هفيس هاطعأو لمج ىلع هلو بلاط ىنأ نب يلع مهعم

 ةعصعص نب رماع دفو مدق ( ةنسلا هذه فو ) اهدرف محلاومأ درب هرمأو ٠
 دمشاي صاعدل لاف كلام نب ةعيبر نب ديرأو كلام نب ليفطلا نب رماع مهف
 ريولا ىل لسجا لاق كموقل. الو كل كلذ: سيل لاق كدعب رمآلا ىل لما

 لاق سراف ةرما كلنا ليما ةنغأ كل لمجأ نكلو ال لق رد )| ١
 ارماع دها مهللا مهينفك ا ميللا لاقف اواو مث الجرو اليخ كايلع ام المال
 ردنلاا دارأ امها يربطلاو قحسأ نبا ( رك ذو ) رماع نع مالسالا نغأو

 حيحصلالهأ اهر 5 ذ ةصق ىف هلع اورد ف سويلم ةاؤجا احاول ٍ

 : ءايحا ىف هقيرط يف تاف هقنع ىف نوعاطلا هذخأف مهدالب ىلا اومجر مث

  (ة5)



 ١ لاو نيدلا امم اهيف لظنالأ كل تامجو لدع وذ كلذيف رظن,ةدخاو رشع

 لايق | لإ (ةقو) يشاع هيل داو نونمألااو سو هبط ها لس

 ةلانضالو طايلالاةروتمال ةاش ةعيتلا ىف (هيفو) سياشملا عاردالاوةلهابعا

 اواقوسلو ةئاسمومتساف ركبم ىفزنمو سجلا ب ويسلايفوةجبالا اوطنأو
 1 سمنالو نبدلا ىف صون الو ميماضالاب هوجرضف بيثمم ىنز نمو اماع

 فو) لايقالا ىلع لفرتي زجح نب لثاوو مارح ركسم لكو هللا ضئارف
 ١ . نم اهرلا دفو مدق (اهيفو) اودلسأف رمت ةرشع ىف برام دفو مدق
 * اوفرصناو نآرقلا اوملمتو اوملساف اسرف اودهأو ارث رشع ةسمخ يف

 ٠ أف يفوتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مم أوجحو مهنم رمث مدق

 ٍفو) ةبواعم نم اهوعابو ةببتكلا نم مهيلع ةيراج ريبخ نم قسو ةثئاع
 5 .اديع فاعلا مهريمأ مهمدهي ابك ار نيعبسف يراصنلا نارجئدفو مدق

 اولداجو مهيالا ديسلاو لثاو نركب نم ةثراحوبأ مهفتسأو ةدنك نم
 7 4و 0 ةلهابملا لاو 0 لا ل 5

 لاو مهعم ثدي نا اوبطو فنصلك نم نيثالث 080 ُ

 و) املسأو ديسلاو بقاملاءاج مث حارملانب ةديبع ابأ مهعم ثعبف مهني
 وأ مهملعو اوملسأف ارفت رششعةمضب ىف تومرضح نم فدصلا دفو مدق
 لاق سع دفو مدق (ةنسلا هذسه ىفو) عادولا ةجح ىف كلذو ةالصلا
 تامو عجرو لسأف دحاو لجر مهنم دفو ىباكتلا

 للا لاقو هتيرط ىف

 5 و (اهيفو) ىبتتا نابعش ىف متاح نب ىدع دفو ابيفو
 هب 1١١0| وسر لت فوكو ممديس ازيدغو ايست رم



 ( مهد )
 ملسو هيلع هللا لص ىبنلل اوركذو لاحرلا يف ةمليسمو محل نذوب قاطو ىلعتي
 ةمليسم لاف ؟لاحرهظفخل اناكم رش سبل لاقو هزاجأف محار ىف هناكم

 قلط هلدهشو ةوبنلا كلذ دمن ةمليسم ىعدا مث هدعل نم يلرمالا نأ نقار

 مك يناثلا نانا رمإلا يف كارا ليسو هنيلع هئلاوطاا 0 نا

 سنع هعضل ىف شق نأ ثءشالا مهمدقي ةدنك دفومدق : (اهيفو) هرك دنس

 ينلاغابمو اوملسأو ريرحلاو جابيدلامهيلعو نينامث ىف لبقو نيتس يف لبقو

 تنأو رارملا لك أ ونب نحن ثعشأ هل لاقو هوكرتف هنع لسو هيلع هللا يلص

 بلطملا ديبع نب سابعلا سسنلااذهم اوبسان لاقو كحضف رارملا لك 1 نبا

 لك اوتت نحب الق برعلا ضرأىف احاس اذاف نيرخان اناكو ثركانب ةعيرو

 نب نمنال مهل لاق مث تاهمالا نم ةدالو هيلع ممل نال كلذب زتعيف رارملا
 دفو ةنانك دفو مم ( مدقو ) انيبأ نم ينتنن الو انم اوفتتاف ةنانك نب رضنلا

 اوملسأف ةعضبأو حرشمو سومو دمج مهك ولمو ةعباو ونب ْثو تومرضح

 مالسالا ىف ابغار ( رجح نب لئاو مدقو) هناسل نم ةئرلا ةلازاب سول اءدو

 نا ةيواعم رمأو همودقب ارورس ةعماج ةالصلا يدوثو ةسأو يسمو هلاعدف

 ءاضمرلا اه قونأ كلعن ىنطعأ ةيواعم هللاقف ابك ار ناكو هعم ىثت ةرحابهلزني
 سب ةقوس نا نملا لهأ غلبيال ةياوريفو اهتسيلدقو اهسبلال تنك ام لاقف

 تقرحأدق ءاضمرلا نا لاقمث كواملا فادرا نمتسل لاق ىتقدرالاَمف كلم لمن

 يف ةيواعنم ىلع دفو هنا لاقي اذرش ه. كافحح ققانلظ يف شما لاق ىدق

 هللا مس ) اباتك ملسو هسيلع هللا يلص هللا لوسر هل بتكو همرك أف هتفالخ

 كاتم ال لا بنا دمم باتك اذه ميحرلا نزلا ا

 لك نم كا دع ديو قرضلا اد ضراللا نم كيد. ىفام كل ٌثملسأ نا ظ



 5 4« هو
 ' لل نأ ءرمأَو بلاط ىنأ نب ىلع مالسلا هيلع ثمبف هنوبيجتال زبشأ ةتس
 راذنالا لع مدقق اوفص هوتل املف هل اوعمجج نملا لئاوأ ىلع غلب املف ادلاخ

 0 اهلك نادمه تملسأف لو هبط هللا ىلص هللا لوسر باتك بيع أرقو
 | سف لسع هللا لص ىنلا ىلا كلذب بتكو مويلا كلذ
 3 هو مالسالا ىلع نمل لهأ مناتت م * تارم ثالث نادمه ىلع مالسلا

 ةدارلاوشكم ن نب سل لق يديبرلا بركي دعمنب ورم ناكو مهدوفو
 كلذ نم سنق ىنأف هرمأ انيلع خي ناف لجرلا اذه ىلا ان بهذا

 «يدارلا كليسم نب ةورف ناكو ملسأف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاىلت ورم
 دابع نب دعس ىلع لو لسأف ةدنك كولم اةرافم ورمع لبق دفو هنالديبز
 0 از لرب سبر ملا ضنارفو نارقلا لمتو

 4 0س دلاخ هعم ثمنو اهلك يح ذمو ديبزو ذأرم

 1 ا ىو ةافولا تناك يتح هدالب يف

 وق ىلا اومجرو اوملسأف ةينارصنلا نيد ىلع اوتاكو ورم نب دوراجلا

 ارذ نيزامعنلا نب رذنلا اوبصنو سيفلادبع دتراو ةافولا تناك املو
 ولا الإ 4 ةئاكو مالسالا لع دوراملا تنب'رورنلا ىتسي

 2 نب ءالدلاثمب سو هيلع هلل هلا لوسر ناكدقو اومجاوب نأ

 1 و همالسا نسحو ملسأف ىدبعلا يواس نب رذنملا ىلا ةمحتق لبق
 اا ور او لهأ ةدر لبقو ةافولا

 مف رع ةئس يف ةفيح ىب ذفو مدق ةئسلا هذه (ىفو) نيرحبلا ىلع لسو

 ءو ساق نإ ىلعنب قلطو ةوفنع نب لاجرو باذكلا بدبح نب همايسم

 0 كنب .أنم نآرقلا نوملءتبامايأ اوماقأو اوملسأف ةلظنح نب ناس



 0 ظ
 ملام لثم هل نينمؤلا نم هناف مالسالا نيدب نادو هسفت نم اصلاخ امالسا

 هيلعو اهنع دربال هناف هتيدوه وأ هتينا رصن ىلع ناك نمو مياعام هيلءو

 نه ابايث هضوع وأ فاو رانيد دبعوأ رح يثنأوأ رك ذ ملاح لك ىلع ةيزإلا
 هلوسرلو هلل ودع هناف كلذ منم نموهلوسر ةمذو هللاةمذ هل ناف كلذ ىدأ

 مدقو) (هتاكربو هتمحرو هيلع مالسلاو دم ىلع هللا تاولص اعيبج نينمؤمللو

 اوبلسأف رقت ةثالث ىف ةرشاعلا ةنسلا هذه رم ناضمر يف ( ناسف دقو
 .نانثا كلهو هرمأ اودتكف مالساالا ىلا اوبرجم ملف مهمؤق ىلا اوفرصلاو
 (هيلع مدقو ) همالساب هربخأف كومريل رماع ةديبع وبأ ثلاثلا قلو مهنم

 نارقلا بأ ,هأرقاو مالسالا عئارش اوملعتو اوملسأف رفن ةرشع رماع دفو
 اوملسأف بيبح مهسيئر رقت. ةعبس نامالسدفو , لاوش ىف (مدقو) اوفرصناو

 درص مييف دفو شرج دزأ دفو مدق (اهيفو) اوؤرصناو ضُنارنلا اوملعتو
 رمأو ورحمت ن ةورف ذ ىلع اولزنو هموق نم ةرشع ىف يدزالا هللا دبع نا

 دهاجم نأو مهتم لسأ نم ىلع ادرص اوملسأ نأ دعب لسو هيلع هللا يلص ىننا

 ةنيدم تناكو نهبلا لئابقو مثخ نم اهب نمو شرج رصاحف هلوح نيكرشملا .
 ارهش مهرصاحف نيملسملا فحزب اوعمس نيح نبيل لهأ اهيلا عمتجا ةنيصح

 مهيلع لمحو فصف ركش لبج ىلا هوعبتاف مزهما هنأ اونظف مسهنع لفق مث
 اههربخأو نيد ار ملسودهيلع هللا يلص هللا لوسر ىلا اوثمد اوناكو مهنم لاو

 اههموقىلاامجرف نآلا هدنعرحنتا هللا ندد نا لاقو ركش ةعقاو مربلا

 مالسأ ناك (ابيفو) مهتبرت لوح ىمح مهل ىو و اوملسأو كلذب مهاربخأو

 لا بص هللا لوسر نأ كلذو هنع هللا ىضر ىلع دي سوو ال

 ثكف مالسالا ىلإ مهوعدب نمعلا لهأ ىلا ديلولا نب دلاخ ثمل ملسو هيلع



 لا هنع ىهمو مالا مرحن هللا ناف ماظل يف مهيلع دتشنو ىأعاىف سان

 5 راتلانسانلارذنيو اهلمميو ةنملاب ساالا رشنب : نأو نيملاظلا ىلع قايل

 1 ةتشو مل الاس نبانلا لبو نبدلايف اوهقنتي تح سانلا فلأتسيو

 سان يبنيو ةرمملا وهو رتصالا حلاو ربك 0. هللا رمأ امو
 1 هيفرط يناب امساو نوكي نأالا ريغص دحاو بوث ىف دحأ لصي

 و ءامسلا ىلا هجرغب ىضفيو دحاو بوث يف دحأ ىتحم نا ىبنيو
[ 0 00 

 هةدرعي ىتح فيسلاب 14 5 1 ىلا عدب م

 داو مبهوجوىف ءوضولا غابسأب سانلا رمأيوهل كيرشالهدحو ها ىلا
 ل116 مهسؤرب اوحنسمب ناو نيبمكحلا ىلا مهلجرأو قفارملا ىلا

 بصلاب سامي نأو دوجسلاو عوك ىلا مامتاو ارتقول ةالصلاب هرماو
 |( رإلا ىف سمشلاو رضملا ةالصو سمشلا لمت ىتح ةرجاحلاب
 م :ءامسلا موج ودبت ىتح رغؤنال ليللا لبقي نيح برغملاو
 حاورلا دنع لسنلاو امل يدون اذإ ةمجللا ىلا ىمسلاب هزماو ليلا

 نم دصلا ىف نينمؤملا ىلع بتك امو هللا سخ مئانغلا نم ذخأي نأ
 ورش صن برغلا سام ىلعو ءامسلا تقسوأ نيعلا تقسام رشع

 نم ن رأ لك يف ف هايش عبرأ نيرشع لك ىو ناتاش لبالا نم رشع
 ألك قوةعذج وأ عذج ةعيدت وأ عينت رقبلا نم نينالث لك يفو ةرب

 نمؤلا, لع ضزتفا ىتا هللا ةضارف اهنا ةأاش اهدحو ةعاس ملا نم

 وأ يدوهب نم ملسأ نم ماو مالح يع ل زبخ غاز نف ةيدملا
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 هتصقو مام مودق نا ( ( روهمجا هيلع يذلاو) ) همودق موي مهاكاوملسأق ٠ ظ

 هليل هلا لمرملا ارجل تجف ردع ةنيشن ( اخد مث) سمح ةنس تناك ٠

 امو نا رجب ىلا ةئاهررأ ةيرسس ىف يداججوأ عسير ىف ديلولا نب نب كلاخ لسو ظ

 اواعمي لنا مهلئاقيو مالسالا ىلا عكح ن. ثردلا ىبوعدب اطوح

 تكف ناثلا ملسأف دو لك ىف لبثرلا تشو ةعاف اوانلد اوملسأف

 مهدفو عم مدعي نأب هيلا بتكف ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر ىلا كلذي.

 ةمقلاوذ نيصحلا نب سيف مهنم بك نب ثرألا ىن . دوو ةفموأ هلاك لقاع

 دادشو ىدايزلا دارق نب هللا دبعو لجحلا نب ديزيو نادملا دبع نب دنزيو

 هللا ىلص ىنلا مهمرك أف ىيبابضلا هللا دبع نب ورمعو ىنايشلا هللا دبع نبا

 عمتجم انك اولاق ما نم نوبلثت منكم مه لاقو لسوهيلع

 نب سيق مهيلع رمأو اوملسأف متقدص لا رظب ادحأ ًادبن الو قرتق الو

 م مهعبتأ مث رفعة نمةسللا يت

 هيلا دمع اباتك هيلا بتكو ةنسلا مهملعيو نيدلا يف مههتفيل ر اجتلا تب نم

 ريسلا ف عقو باتكلا اذهو نارجت ىلع المأع م اأو ءرسأ ءرماو هليخ <

 ةيهقفلا ميل ةريثكا نحل ام هوت الدان الاى ءاهقفلا هدمتعاو ايورم'

 .نيذلا اهيأإب هلوسرو هللا نم باتكح اذه ميحرلا . ع نحرلا هللا مس ) هصنوأ
 مزح نورس لسو هيطعتا لس يتلا دحح نمار ١

 اوقتا نيذلا عم هللا ناذ هلكهرمأ ىف هللا ىوقت هرمأ ١. نما ىلا هشب نيح.

 نيابلا رشي ناو هلا هربا م قطط دعا نا نونسحم مه نيذلاو

 سعالف ساناا ىهني نأو هيف: مهنهفيونارقلا سانلا ميو هب مهرمأو . ريخخاب ا

 نيلبو مهلع يذلاو م1 ىذلاب سانلا ريخي ناو رهاط وهوالا ناسنا نارقلا
 3ك



 : «ممعط

 لع جوخ أولا عمن نا نكشول فرخ مددع ةلو مودض ةرغك نم
 رهكمنم اننا كلمل وأ فاخنال تنثلا اذه روزت ىتح اهريمب ىلع ةيفاقلا

 وصقلاب عمست نا كشوف مهريدل ناطلسلاو كمملا ىرث كنا هيف لوخدلا
 : لأ مث هم ىلا فرصناو ىدع مسأت تحت دق ىبإب نم ضيبا

 ايو نو هنب يذلا دهملا اذه ذبن يف ةءارب لوأ نم ةنا نيمدرالا هينن

 لذ دعب كرشَم مارحلا دجسملا بري نااوهنو تيلا نع اودصال نا

 0 هللا لوسر نيبو هني ناك نمو نايرع تيبلاب فوطيال ناو
 اوسر ثمبف رحنلا موب نم رهشأ ةمدرأ مهلجأو هلام ىلا هل متف دهع لسو

 سولاب جملا ةمأقا ىلع هرمأو ركب ابأ تايآلا هذهب ملسو هيلع هللا لص هللا

 0 ا يا دير تس ع

 9 ع لو حلا لع ركببأ راف م لسجروأ ىريد ين غليل

 0 دنع ىلع ماقو ةيلهاجلا جح ىلع مهو ساناب ركب وبأ جحف ةءاري
 ضر ةنسلا هذه يفو ىردطلا (لاق) اه. ءاج ىتلا ةناآلاب نذأف ىحضالا

 «أهب مويك زو مه رهطت ةقدص محلاومأ نم ذخ» ىلاعت هلوقل تاقدصلا

 ةراط لاق ةعاضق نم ميذه دعس دفوو دعس نب ةبامثدفو مدق (اهفو)

 | لوسر فاحت ساف ادفاو ةبلمث نب مانض ركب نب دعس ونب ثم (اهفو)

 ص و ديحوتلا 00 ا لس هل هللا لص

 ةو لسأو دبشن غ غرف اذا تح ةدحخاو ةدحاو , جملا و مايصلاو ةاكزلاو

 ةصققت أالو الع ديزأال مث هنع تيبنام تنتجأو شلارقلا هذه ىدؤال



 # محو
 كوب لبق بجر يف تام هاو ىئاجتلا ملسو هيلعلا يل فل لوجو

 ءاجو ورمي نب .دادقملا ىلع اولزتو الجر رشع ةنالث يف ارم دفو ) دسقو)

 مهنم رف ةيالسأ ءاكبلا ىن دقو (مدقو) اوفرصناو مزاجأو اوملسأف مم

 هيخأنباو نيعخ يب ةجراخ مهيف الجر رشع ةعضل ةرازف ىنب دفو (مدقو)

 لوسر ناكو ملسأف ءىلط نم متاح نب يدع ( دفوو) «اولاسأف نفق نب رحلا
 بلاط ىبأ نب ىلع ء ءىلط دالب' ىلا كوبت لبق ثعب دق مسو هيل هنأ يلص هللا

 مهدانسأ تيب نيفيس غو هتباتديسو ماح بيصاو معو ةرسوف

 قلو كلذ لبق بره دق ىدع ناكو رمش ىنأ نش رملا نابرق ن اتناك

 نم هنيد لهال اراوجو نيماسا ا شويج نم ارارف ماشلاب ةماشلا د ال

 دجسملابابب ةريظملا ف تاءج متاح ةنبا تقيس الو مهني ماقأ ارا راملا

 هتماكف ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر اهب رمو اهب سبح ايابسلا تناك ىتلا

 كنان كموق نم ةقئاذ ىدجب ىتح لجست الو تامق نق لقب 0

 ديرأ انأو ةعاضق ينب نم بكر مد ل8 ىتح تقأف تلاق ىتتذامم كدا 15
 ىنلمجو , قادس ف ملسو هيلع هللا لص هلا لوسر تفرتف لاب ىشأ ىنالا

 لاق مث ةعاس امو التيدع اهمقل (مف ماشلا 00 موب تجرخو قدوزو

 دفوف هب قاحالاب هيلع تراشأف لسجرلا اذسه عبي ينرسأ ىف نيرث اذاماهل

 ىلع هساجأو هدب ىلا هلخدأو ملسو و هيلع منال هلأ لوسز همركحأو ٠
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 كلع سبل هنا يدع لب اهل فقوف ةأرما هقيرط قدتفقوتسانا دعب هتداسو

 دامس دحر هل 1 هموق 6 200 ن8 ه ل 6 ىف 4

 ُي ايا هذخأ نم دجوبال ىتح مهيف 0 ضيفي نا كشون ظ

4) 



 لا ا
 ذو ميغا ىب دفو كوب دعب هنيلا مدق نم (لوأف) ىبتثا هجو لك نم هيلا
 م كالام نب مراد ىنب نم سدع نب ةرارز نب بجاح نب دراطع مهتسؤر ن*

 دقو دهس نم ردب نب ناقربزلاو سراح نب عرقالاو ديز نب تاتحلاو

 5 0 مهالا نب ورمو مصأع نبأ
 و رييخو ةكم حتف ادهش ةتببعو عرقالا ناك دقو ىرازفلا نصح نبا

 0/4 زو نم اودان دجسمل الك الف مي ىب دفو عم اءاج مم فقاطا
 هذ كرخاف انثج اولاق جرخ الو مهب اء كلذ راكت ايف تايآلا تلزنف
 1 اي الرد رخافو دراطع بطخف مسهل نذأف انرعاشو

 [ للص هللا لوسو اعذو ةرخافملاب ارعش ردب نب ناقربزلا دشنأ

 سو بلغت جملا نب ثرملا ىف نم سامثلا نب سيق نب تباث
 لحلاوذد ساو رمشلاو ةبطخل اونعذاف مسهل نياجاسم ادشن تبث
 ١ ]ذر ادي نن بلخأ هيابخ هلا نم ديؤم وه لجرا اذه

 - هللآ وسر نسخأو اوملسا مث انتاوصأ نم ىلعأ مه ةوضاو ان فاش

 0 0 ناك اذهو مزئاوج م هبط

 [8قرشي ةيع هلأ لس نا لوسو ىلع (مدق مث) اواخر اذإ
 ثرملاغمو مهلوسر عم ري كول باتك كوبت نم همدقم
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 نادمهو نيعر ىف لبق نايمنلاو لالك دبع نب ميعلو

 ل ةقاغمو مونالسأب ىواعرلا ةرم نب كلام هلوسر نزي يذ نب (ةعرذ

 ىذ ىلا ثبو) هباتك سو هيلع هللا ىلص ىبنلا مهلا بتكوةنهأو
 هاصوأو ' تاقدصلا مج ة هرم نب كلام هلوسر عم لسج نب ذاعم

 ةمق يق يف لواس نإ ىبأ نب هللا دبع تام مث هب ةانساو ذاعم

 ل
 5 ري

 ” دن
6 > >96 5-0 



 ( مه: )
 ينبنماثالثو هموق فالجا نم نيلجر هعم اوثعنف ةورعل لّزن امم هسفن ىلع

 ُْق لبسو دهبع هلل لص هللا لوسر ىلع اومدقو ليلاب دبع مم جرخف كلام
 دجسملايفةبق محل برضف مالسالاو ةعببلانوديرب ةعسانلا ةنسلانه ناضمر

 0 بتك ىذلا وهو مرمأيف ىشب ىصاعلا نب ديعس نب دلاخ ناكو
 محل عدب نإ هولاسو ةلاخن :هيمع لك أ ىتح مهيأ اما 0

 عل هدلاسو نافتاوسلاب ىتحمملانبأو مهئاسنل ابغر نينس ثالث ت

 مماثوأ اورسكيآل نأ هولأسف هيف ةالصال نيديف ريخال لاف 0

 مييلغ مأو محل بتكو اوملساف اهنم مهكيفكتسف هذه امأ لاف مهدبأب ٠

 نارقلا ملمتو هتفلا لع اصي رح ناك هنال انس مه رغصا ىصاعلا ىبأ نب ناهع

 ةنعش نب ةريسنملاو برح نب نايل ونأ همم جرخو مهلا ىلا اوعجر مث

 ماقو اهمدييلهديب اهلوانتف ةريفأا لخد ىن ىتح نايفس وبأ رخأتو تاللا مدهل

 1 نم اهل ناكام عججو نايفس وبأ ءاج مث هيلع ةيشخ هنود بتعم ونب

 لسوهيلءهّللا يلص ىنلا رمأ مدوعسم ىنبا دوسالاو ةورع نبد هنم ىضنو

 قابلا مسقو ٠
 ثم تيقن تماتأو كل نم ٍلْسو هيلع هللا لص هللا لوسر غرف املو

 (قحشا نبالاق) دوفولا ةنست يمس دل ىتحهجو لك نم:برعلا دوفو هيلا
 ىنلا رمأو شيرق نم ىلا اذه رمأ مالسالاب صنرتت برعلا تناك امناو

 تببلا لهأو مهداهو سأنلا ماما اوناك اشيرق نا كلذو ملسو هيلع هللا لص

 ىتلاىه شيرق تناكو مهل نوركتيال مهمداقو ليعمسا دلو رصو مرحلاو ٠
 مالسالا اهلخدو شيرق تنادو كم تحتفتسا ايف هفالخو هير تبصن |

 نوبرضياجا وفأ هنيدىف اولخدف هنوادعود رحممهل ةقاطال مهنابرعلاتفرع



 ش مه(
 7 |. بج لو تح وحب عنو م كفاح امهيط ركنف هيفامادفتتساو

 017019 ركبسلا ىكقس لا ضايغامدو لشرا ب شنو نأ

 هع نب نمد ملاس ىن نم مشخدلا نب كلام ذهتأ رابن نم ةعاسب ةنيدملا

 ناكدقو هامدهو هاترحأف رارلا دجنسم ىلا نالبلا ىب نم

 ااا ملسو هيلعدتلا ىلص ىنلاىلا اونأو هونب نيقفانلا
 أ ءأوجر ايف هيف كل انيلصف مكاتبتأ انمدقولو رغس ىلع نا لاقف هيف ةالملا

 2 :رارءو ةملس ىنب نم كلأم نب بمك فاخم (ةازغلا ةذه ىفو) همده

 ,بةذ اوناكو فقاونب ةيمأ نب لالهو فوع نبورم ىبب نم عيبرلا
 ١ كو ميتا تلزت مئاموب نسخ مهمالك نع ملسو هيلع هللا يلص

 1 ملسو هيلع هللا يلص هلوصو ناكو الجر نيثالثو افين رذع ريغ نم

 1 | 1007 وجيم ةدانو تناك (ةفو) عسن ةنس ناطمر ف
 يت

 هأز م ةوزغ رخا :! كوب ةوزغ يف هولاق امو نيففانملا نأش ىف ةءارب ةروس
 . سو هيلع هديل ص

 نادل ىلانراو فئاطلا زم جرفأ الدرع هللا لص ناكو

 هءوق وعد عجرو ملسأو هقيرط يف هكردأف مديس دوعس نإا

 هدب بلطلا نم هموق مايو تانا اليم نذؤي وهو هتب حطس يف

 هم ءادهش عم نفدي نأ ىصوأو ىلا ةنااهتاس ةداهش ىه
 1 نب كلام قيضو اياسأف دومسم نب دوسالا نب براقو حبلملا وبأ

 ل للا ل ىنلا عوجر مهتبو مبا عطقو مهحرس حابتساو فيق
 لب دبع ىلا اوعزفو برعلا برحت مهل ةقاطال نا اوملعو كوبت نم
 +خهدهشم اورضحيا مهنمالاجر هعم اوثمبي نأ مويلع طرشفريم نب ورم



 ( مئو)

 ددع يف لواس نبا ىبأ نب هللا دبع هعم جرخو بلاط ىبأ نب ىلع لب لبقو

 المو نسل نسال قة رغ اتم ل هيلع هللا لص راس ايلف ةدعو
 نجعام فامو اهم لممتنمال ناز مأف ذو . ريد ىلع سو هيلع هللا لص

 نيكابالا ممويب مهيلع اولخدبال نأ رم أو ةقانل رثب يف مهل نذأو لبالل هنم

 ةدعاس ىبب نم نالحر جرخف هبحابص نع ادرفنم دحأ جرخم نأ ىجنو

 دعل هودرف ىلع لبج يف مبرلا هتمر رخ الاو.ئشف هيلع حسف |مهدحأ قنخ.

 ضعل ىف هتقان ملسو هيلع هللا لص لضو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا كلذ

 هنقانننأ ىردنال و هو ءامسلا ربخ بخ لع ىعدي دم نيففانلا دحأ لاقذ قيرطلا

 ةقاثلاناو هللا ينملعامالا ىلعأال هللاو ُلاَدق لسو هيلع هللا ىلزص ىنلا كلذ غلبف

 لوقلا اذه لئاق (ناكو) مث اهودجوف اهب هيلا ىحوأ دق ناكو اذك عضو

 اموق ىحولا حضفو كلذ دعب بان هنا ليقو عاقنبق ب نم تيصللا نبديز
 ىثخم مهنمباتف مورلا 1 مييلعنولومو سائلا نولذخ ناكن يقفانملا نم

 (الو) مانا مول لت هلكت قع ةداهشل هنع رفكي نأ اعدو ريهج نا

 تجاص ةبؤر نب ةنيحم هانأ كونت ىلا لسو هيلع هللا يلص هللا لوو و ثلا

 (تددو) اياتك لكلا بتك و ةبزملا ىلع اوملاف حرذأو ءابرج لهو ةلبا
 ةمود بحاص كلملا دبع نن رديك1 ىلا ديلولا ن نب دلاخ ملسو هيلع هللا لص

 رقبلاديصي هدج هنأ ربخأ واين ارصن ناكو اهيلع اكلم ناك ةدنك نم لدنملا

 اهدمصل ردكصجا طق انورم رصقلا ده تنان ش>ولا رهب نأ قفتآو

 هلا ىلص هللا لوسر ىلا هب ثمدو هذخأف ادلا هلوصو قفاوف اليل جرخو

 2 ا نرش لا ماقأو هدرو ةيزإا ىلع هملاصو هنع انف لسو هيلع

 نالجر قبسف دحأ هيلا قبسي نأ ىهن ليلق ءام هقيرطف ناكو فرسصنا



00 

 4« مط '

 7 اهلوأ ىتلا هحدمب ةفورعلا هتاديصق ملسو هيلع هللا لص”ىنلا دشنأو

 ء|رتشاف هحدم باوثفف ةدرب هاطعأو. لا لؤبتم مويلا ىلقف داعس تناب »

 5 هيف (دفوو) ارامش امنوثراوت. ءافاللا راصو هنوم دعن هتثروو ةبواعم

 رض م“ ناكو اوملسأفدسأو نب ةنبدملاب ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر 7
 اليلع نونع تلزتئانيلا لسرب نأ لبق هللا لوسراي انمدق اولاقو روزالا نب

 ور , ىلع اولزنو لوالا عيبر رهش ىف نيتدفو اهف دفوو هب , الا اوملسأ نأ
 م 11 لس هبط هلا يلص هللا لوسر ماقأو ىولبلا تبث نبا

 ءانلا رمأ مث ) ةمساتلا ةنسلانم بجر رهش ىلا 0
 ةهجلا رين, ىروبام اريثك هتاوزغ يف ناكو ( مورلا وزنل ويب

 هدصّمي ىتأا

 ا لل اًكدسم اهرسا ةازنلا هده ق ناك 0

 انلازهجتو نودصينبذلا ودملا ةرثكو لالظلاةلقو هكاوفلا لصفو دالبلا
 وزفلا نعممنوطبثي نوتقانلا قفطو كلذلاقئتسا نم مهسفنأ ىفام ىلع
 رم ن هللا ديبع نب ةحلط رءاف دوهلا ضعل تدب يف نوممتجي مهم رفن

 1 دوعقلا يف ةماس ينب نم سيقنبا نذاتساو اهيرخف بييلا مولع

 نه ناكو نالجاو قافنالاب نيملسملانم ريثك بردنو هنع ضرعاو
 |2امع 7 ىلع لمحو رانيد فلأ اهف قفن ةأهنا لاقي نافع نب نامع كلذ ىف ١

 لص هللا لوسر لمحت نيملسلا ضب ءاجو ابكر زهجو سرف ةلامو
 نومي مهضمب لحو كلذل نيك أب الزنف هيلع مهلمحبام دجي رف لسو هيلع
 هللا دعو راجنلا نب نزام ىنب نم بمك نب ىليل ونأ اهو يرضنلا ريم

 7 1 |لص هللا لوسر عرذمف بارعالا نم نوفلخلا رذتعاو ىنزاا لفغلا

 نب عابس لب ليقو ةما-م نب دم ةنبدملا ىلع فلخو ضهن من لسو



 يل

 سادرمن. سابع ىطعاو .ةئاملا باحصأن م اههو سباح نب عرقالاو ردن

 هيلا وتأف هناسل ىنع اوعطقا لاّمف اهيف طخسن ةفورعملا هتاينأ هدشناف امموذ

 لم مهطعي مذا مهسفن : يف راصنالا دجو موق ةفاؤملا ىطمعأ الو ةئاملا

 ىلا مجري هدأ هيلع هللا متف اذآ هنا نونظي اوناك ام عم ممابش ماكتو كلذ

 يثيدح اموق طعأ امنا لاقو مهرك ذو مهظعوو مهعمجف مهكرتيو هموق
 ريعبلاو ءاشلاب سانلا فرصني نأ نوضرت امأ هيلع مهقلانا مالسالاب دهع

 راصنالا نع امامك هجم الول يتلاحر ىلإ نالوسر وفرضت

 زاصنالا شنش تكلل اصيش سانا كالسو اه ا

 “ اوقرتفاو اوضرف
م سو هيلع هللا لص هللا لوسر رمتعا مث

 مجر مث ةكم يبل ةنار عما ن

 نيرهشل ةنماثلا ةنسلا نم ةدعقلا ىذ نم نيب تسل اهاخدف ةنيدملا ىلإ

 ىلعهرمب فيذي.اباش ديسأ نب باتع ةكم ىلع لمعتساو هجورخ نم فصنو
 لوأ وهو هتنسىف نيملسملاب حملا ماقأف دهزلاو عرولا هبلغ ناكو نيرشع

 ذاعم ةكع(فلخو) مرءاشم ع نوكرشملا جحو مالسالا ججخ ماقأ ما

 ىلا ىداعلا ن ورم (ثعلو) نارقلا مهملعيو نبدلا ف سانلا هقفي ليج نبا

 لمعتساو كلذ هل اوعاطأف اقدصم نامبدزالا نم ىدنلملا ىنبادبعو رغيج

 مهم لس نمو ةءوق نم ملسأ نم ىلع فوع نب كلام ملسو هيلع هلا لص

 مدهلغقييضتلا نم فئاطلا ةرداغم هرمآو به نس لكاس( لأ 17 ١

 نم مهولق ةفلؤملا مالسا نسحو دعب رك ذب كنيدلسم اًواج ىتح لعفف ظ

 ىلص ىنلا ىلع (دفو و) كلذىف نيتوافت٠ اوناكناو هدعلوأ حتفلا موي ملأ

 لسأف ءاحو ضرالا هب تقاضو همد رددهاف ريهز نب بمك, سو هيلع للا



 « م

 ليلئاوم تس روس: ةركب وأ وا لزنو مهكر و فئاطلا ىلا لخد 3 هنع

 ةريغمل نب ةيمأ ىفأ نب هللا دبعو .ىصاعلا نب ديعس نب ديعس ةراصح يف

 | ٠ ودم ىف فيعىزملا ةنير نب رمام نب هتادبعو ةملس مأ خا

 هللا لص هللا لوسرفرصنا مث راصنالا نم ةعئرأ مهيف رشع ىنثا نم ابيرق
 نيب ريخف نييغار نيملسم نزاوه دفو كانه هانأو ةنارغملا نم سو هيلع
 كلذ يف نيملسملا اولكو ءانبالاو لايملا اوراتخاف لاومالاو ءانبالاو لايعلا

 أو ناكام ملسو هيلع هلا لبص لاق لو هيلع هللا يلص هللا لوسر رمأب

 8| لوسرأ وهف انا ناكأم راصنالاو نورجاهملا لاقو وهف باطملا دبع

 ماعادرب ننصح نب ةنيبعو سباح نب عرقالا منتماو ملسو هيلع هللا ىلص
 ذك سادرم نب سابملا نتماو م-هموق مدعاسو ءىنلا نم امل عقوام

 زومف لسو هيلع هللا لص هللا لوسرل وهف انل ناكأم اولاقو مياس ونب فلاخو
 لع درو هبيصن نع هسفت بطن مل نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ور ذل نيب فالآ ةتس نزاوه ىبس ددع ناكو مهمجأب مارب

 +-| تنب ىهو ةغاضرلا نم للسو هيلع هللا ىلبح ىنلا تخأ اهشلا نبف

 هللا لوسر اهءرك أو نزاوه نم ركب نب دعس ىن نم يزولا دبع نبا
 1 5 100 ا

 00 ا

 انح نإ نبمخ نب ةنبيع (مهنمو) مديخو فوع نب كلامو: ةيمأ نبا
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 نب فوع نب كامس نب عوبرب نب ةبلعث نب نابها نب عيفر نب ةعي هلت
 نم 2 يتاطواب عمتج أ نم ىلا لو هيلع هللا ىلصص ثعلو سقلا ءىرضا

 ةماس هب هامر مهسل لثقو مهلتاّمف ىموم ىأ مع يزعشالا رماعابأ نزاوه

 مزمماو هلتقف همت لتاق ىلع دشو ةبارلا ىسوم وبأ ذخأف ةمصلا نب ديرد نبا

 تضفتاو ةيواقم نترصن ىنب نم باير ىب يف لشقلا 00 0
 نأ مهنم ةعبرأس يملا موب نيملسملا نم دهشتساو اهاكن زاوه لهأ عوج

 ثرملا نب ةقارسو دوسالا نب ةعمز نب ديزيو همال ةماساوخأ نأ مأ نبا

 .ىرعشالا رماع وأو نالجعلا ىنب نم

 تسيحف لاومالاو ايابسلاب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ من
 رضاخف فئاظلاىلا هروذ نم راسو ىرافغلا ورمتنب دوعسم رظنب ةنارعجلاب

 مهلوح ناك نم لسأو نوصحلا ءارو نم اولتاقو ةليل ةريشع سمن ًافيقنث اه

 فوعنن كلام نصح هقيرط يف رم ناكدقوهبلا مدوفو تءاجو سانلا نم

 رمأف هبحأص هيف منمتف فيقث ضعبأ مطأ ىلع لزنو همدسهب رمأف ىرصنلا
 ةملسن, ناليغودوعسم نب ةؤرع ناك دقو ضيقت تاتو

 امل راصحلل تايابدلاو قيئامملا ةعشنسص ناملعتب شون لااا 0
 الو زاصحلا ادهشي مف ماازسو هيلا لس لا كلور

 ديكتساو ةليل نيرشعو اعضب وأ ةرشع عضب نوملسملا مرضاحو هلبق انينح

 نيملسملا نم رفن لخدو قينجنملا لسو هيلع هللا ىلص مامرو لبثلاب مهضعل
 مومروةامحلاديدملا ككس مهاع اوبصف فئاطلا روس ىلا اوندو ةباند 5
 مهبانعأ عطقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأو اموق مهم اوباصأق 1

 اما نم اديعب ناكو هلام يف دوءسم نب دوسالا نبا هيلا غر

 0000 ا



 يا ميو#»

 | نم لاوش نم موب لوأ ةءاجت ةيدوأ نم نينح ىداو ىنأ تح ضب

 ززاوه تنك دقو حبصلا شيغ ىف هوطسوتف نزح ىداو وهو ةنماثلا
 1 ىوليال نوملسملا ىلوف دحاو لجر ةلمج نيململا ىلع اولمحف هيناج
 ش وركب بأ همم تلو اوعجري لف لس هيلع هللا ىلص مادانو دبحأ ىلع

 0 اانبا متقو لضفلاو رفمجهنباو ثرحلا نب , نايفس وبأو سابعلاو ىلعو
 100 لاذ ءانضلا هنلني لع لسمو هيلع هللا ىلع ىنلاو مهاوس ةعامججو

 و هيلع هنبأ للص هللا لوسر هرمأف توصلا ريهج ناكو اهثكشب ذخا
 ١ | ووسط نيرعاملابو لي فق ةرحشلا تانمأو راصنالاب ىداني

 ةساف مهاحاور اونثا نأ نع سانلا ماحدزا مهدصف اومجريل اوبهذو

 : ” ريم لحاورلا نعاومحتقاو مهسا رثو مهفويس اولوانتو

 ١ | ٠ م راع كالا ومب هيلاوح مهنم عمتجا دقو ىلسو هيلع

 مه بوأق يف هللا فذقو سطولا ىو برملا تدتشاو نوقحالتم
 00 اولصو نيح بعزرلا
 ب نيب ةلولغم نزاوه يرسأو مالا رب قطو نم: اولوف

 هه ف يقم نم كلام ىنب ىف لتقلا رحتساو محلاوءأو مهلايع نوملسملا
 / 0 ا ا لد نسم

 الحلا ديس دوسالا نب براق اماو مهاديسن بيبخ نب ثرحلا نب
 . 37 و دحأ مهنم لتي لف هتيار كرتو رمالا لوأ ذنم هموب رفق فيش
 فئئاطلا اولخدف هءوق ةعاجج مم ىرصنلا ع نب كلام برهو ةلخنب
 ل م نط ماو ىاطأ ا نزاوه فئاوط ةيلعاو تع

 | ا هاج مد دكا نع نم ارججت# نبذل نيا
 اك .
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 لتسلو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ مانأ الف فوع نب كلام ىلا سانلا رم

 مءانبأو أشنو مهلاوءأ سانلا عم كلام راسأو هيلا نيدماع اولبقا ةكم حتف

 ىلام كلامل ةمسلا نب ديرد لام نساطوان اولزنا مهفقولل تأ هنآ ىرت

 نايل “لاومأ لاذ ريغصلا ءاكمو ءاشلا رادو زخا قايتو لا لذ عمسأ

 ءىثمزولا در. لهو هللاؤ ناض عار لاّمف !هنع اولئاقيل مهعم انقس مءانباو

 هنأر كالام لع 8 م. مايغل تاو بالكو سكول 5 9 كلامو

 نلا مهذرا أئيش لياثا روم ىلا نزاوه ةضيب مدقت عنصت ا لاقو كلذ

 نم كلب قط كلل تناك ناذ ل للا نوتم ىلع نايبصلا و مْ مدالب عنتم

 كلام هياعوأو كلامو كلهأ تورحا دق تنك كلر تاك نإَو كءارو

 ىلسالاة ردح فأن هللا دبع 2 هللا ىلص ىنلا ث عب. مث نزاوههغبتاو

 راهةساف هيلا نودصاق عا ريما ةلح لع هعلطأو ةءاحف موقلا ربخأ لمس

 ةثاعارأ ليقو عزد ةئان ةيمأن ناوفبص نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةثدملا نم هوبحصض نيذلا قالا دلع نايلفنملا ن* انلأرثع ىىنا ىفجرخو

 هقيرط يف رمو دسا ىنو ةنيزمو نارذو سبع نم عومجو ىنالكتلا نايفس

 .'نارغالا اهب فوأب .اهلثم ةيلهاملا ىف مدل ناكو ءاريشل و رانا
 . :طاونا'تاذ انل لمجا هللا لوسراب اولاقف طاونا تاذ امومسيو !مومظعلو

 39 ماها لامخا: سوم موق لاق مما مهل لاقف طاونا تاذ مهل 3 ١

 9 كلذ نء مرعاو علب نك نم ناس نإكرتل هديب سفن ىذلاو ةلا
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 ىلا !أنب ةريبه برهو ملسأف عجرو نارجت ىلا رعاشلا ريبزلا نبا برهو
 دل 86 ؛ م ارفاك كِل انه تاف نو ىلإ ءىناه ما جوز ىوزفلا بهو

 دلاخ مهتلج فو لاتتب مرمأب لو ةكم لوح ار ١ لو هيلع هللا يلص
 خأو مهن“ « لتقف. ةناتك نب ةانم دبع نب رماع نب ةءذج ىبب ىلا ديلولا

 7 لل دخأأم ميياع درو مهالتت مه ىدوف لامع ايلع مب لا تعلو هلع

 رق نمربضم تناك ةلخنب تي ىزم ىلا دلاخ لو هيلع دا ىلص هللا لوسر

 ان اهلج مياس ى نم ٠ نايش ونب را كرو

 .هرااد ماسو هيلع هللا ىلص معي نأ ىلا اوفقوت راطنالا نا مد

 : يخأو للسو هلع قا ىلص ميطخن ل اوجرخو كلذ متأذ اهجف
 00007 0 ةينأنطاو كلذل اوكف مجامتاملاو مهام ايمل

 زهر ل للة رع نم ةكك لسو هيلع هلا ى امم هلل لوسر ماقأو
 دق |1100 لا نودناب مو ل اريج فرو نزاوم نا هتلف ةالبسلا

 ملسو هيلع هللا لص هللا لودر جرخمب وعمس نيح اوناكو انيذح

 ١ 3 0 را سما مدير اما نوني

 دج ياو نزاوهنب ركب نب هيواعمزب رشن ين هعم بعوأ دقو

 ٠ نب رمأع نب لاله ىنب نماسانو اركب ني دعاس ىو

 كنزأو ا” دعا 2 ننح , كلام ىنو فالحالاو

 ف ءازخ نب ةمقلع نب ركب نب ةمصلا نب ديرد مشج ىفو بالكألو
 قرم“ هبأرب متؤيل الا هيف سبل 0 عبس هاو دعا

 2 م نب دوبسالا نب براالا فالبخالا يف ممل نسا نآديس فيق

 0 | ع نشملا ععس امحاوذ كلام ىبب ىفو بتعم



 يامون

 مدكب رمأو مويلا ىلا ةببش دل يف ىهف تببلا ةءاجح هل. قنا ةحاط نا

 ىهو اهلع رمو اهملاو> مانصالا رسكيو اهجراخو ةبعكلا لخاد روصلا

 قهزو قحلا ءاج لوقي وهو هذبيف بيضَمِب اهيلا ريشي صاصرلاب ةدودشم
 رول ةيهعلاو لع كول مص مهنم قب اسف اقوهز ناك لطابلا نأ لطابلا

 بايب رعد هللا بص هلا لوسر فقوو ةبنكلا رو لك 11 اللا

 ةيلهاملا رث ا منور كورلا هتبطخ بطول ا

 هدعب الو هن-ق دحال لحن ل ةكم نا 0 جاحلا ةءاقسو تببلا ةنادسالا

 الا هلاال لاق مث سمالاب اهتمرحكت داع مث رام نم ةعاس هل تلحأ امناو
 هد_حو بازحالا معو هع رصنو هدعو نَدِص هل اكل 13 1 را

 نستاه ىدق تحن وهف ةيلهاملا يف ىعدب كام ذأ مدوأ ةروثأم لكنا الأ

 طومتلاب همملا لثم اطملا لع ناو آلا جاملا 0 ةنكلا ةنادمالا
 شرق رشعماب اهدالوأ امنوطب ىف :وهدرا اهْنم ةظلثم ةيدلا امهف اصعلاو

 : مداومدا نم سانلا ءاب الا :اهيطمتو ةلظال ا أ مكلع تهذا دقق هللا نا

 مك انقاخ انا سانلا | أب لسو هياع هللا لص هللا لوسر الت مث بارت نم قلخ

 مف لعان ىنا نورتام ةكم لهأأبو شررق رشعمأب ريبخ ىلا يف ناك

 مالسالا ىلع مهتنع امال ع ق1 هدا لاق مث 5 خأ اريخ اولاق

 ايذ هلوسرلو هلل ةعاطلاو عمسلا ىلع هوهيابف افضلا ىلع ليق اهف مل سلجو

 ذآ باطما ن ْن عم سا عبإ لاجرلا ةعبب نم غرف املو هوعاطتسما ظ

 ار سمع ال. ناك هنال ملسو هيلع هلل ص هللا لوسو نذل رفغتساو نههيابس

 بهو نيريمع ةميثاو نحلاىىلإ ةيما نت ناوفض ترؤدا ا الالح

 ا ةفئرأ هر اظنأو عجرف هللسسو هيلع هللا ىلص ىنلا نانا هفوق نم



 هاو
 لأدق ناك بلاغ نبا مردالا ميت ينب نم لطخ نب يزملا دبع مهام ذئموب
 هلت نيكرشلا نم: لخر هعمو اهدصم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هثعبو
 5 | م يكرم عما موي قلمتو ةكمب قحلو دئراو

 ٠ 5 0 أن دهس نإ هلل 28 (م+مو) ىعاسالا ةزرب وأو ىوزخملا
 0 اال هدا لسد الع نا يلع ىلا بكد

 نمأت لاف ةنعاضرلا نم هوخأ وهو نافع نب نامثع هب ىنأو حتفلا موب
 1 م رض اله هبادصال لاق جرخ ايف هنمأأ م ةعاش م السلا هلع تكف

 1 .هلذوكم نا ىبا ناكأم لاف ىلا تأءوأ اله راصنالا ضفن هل لاق
 م« و)نامغو رم هلمعتساو حالطو ريخ الأ همالسا دعب رهظي ملو نيعالا

 ٍِ 0 ١ ار يال لك ىن دنع نب نم ليغ تريوحلا ١
 5 هنأب ' نب سقم (ممو) حتفلا موب بلاط نأ ىلع هلتتق ةكعب لسو

 4 ؟ءاأ تق ناك راصنالا نم لجر ىلع ادع مث قدنملا ةوزغيف رجاه

 دبع نب ةليك حتنلا موب هلتتف ادئرم ةكم ىلا رفو هلتفف هادوو اطلغ كلذ

 يس يلا وج نايت اناك ل مخ نإ اتيت (مهو) هم نبأ وغو ىلا
 32 وم (مهسو) اهنمأت ىرخالا نمؤتساو اههادحا تلتقف ملسو هياع
 و هيأ ء هللا ىلص هللا لوسر اهنمأق ا نمؤتساو ةراس اهمسا ب باطلا دع

 3 ا ١: لاقي تلاط ىنأ تب قام مأ 00000502

 لو -ر ىغمأو امسهتنمأف ةملس مأ وخأ ةيمأ ىبأ نب ريهزو ماشه نبا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد من السأف اهناما ملسو هيلع هللا ىلص

2-5-7 
 0 0 ةحلط ن نب نب ناع نم 0 دحأو هيلا 0 دحسملا

31 0 1 : 5 



 كس

 هددط ناله يسأ كمن و سايملا هل لاقف ءْىش 5 نفالا يقف هلع ايما

 لعجاف رخفلا بحب لجو نادم - ابأ نا هللا لوسرأب سابعلا لاَعف 5 كمن

 وهذ هناب هسيلع قلغأ ن ن*و نما وهف نايفس فار راد لخد نم معن لآ مدل

 مطخم نايففس ابأ فقوي نأ سايعلا رمأ مث نما وه ديما لكل 0 0

 ءاجنا ىلا ةلبق ةليبق لئابقلا هن ترمو كلذ لمغ» هللا دونج ىريا ىداولا
 عوردلا مهياع راصنالاو نيرجاهملا يف )سو هيلع للا يلص هللا لقدر يأ رم

 ' راصنالاو نيرج ااا راع .ءايعلا لاقت ءالؤ» نم لاقف ضيلا

 ىه لاقف ةوبنلا اهما نايفس ابأإب لاف اهظع كيخأ نباكالم حبصأ دما لاف
 لوقبوم.: طاحأ اعمربخأو ةكم ىف اف كمموق ىلا ءاحتلا سايعلا هل لامن اذا

 . هءاب قلغأ وأ كم ىنأ راد وأ دحتسللا لإ ن' سو هيلع هللا لص ىنلا

 «دمحمملا موب مويلا لوي به اذ ةيارلا ةدابع نب دعس ىامءأو شيلا بترو
 نا الع رمأف سو هيلع هللا ىل ص ىنلا كلذ. غو مود وبلا

 ملسأ امو دياولا نب دلاخ ةنمملا لع ناكو 2 ا ةءارلا ذخأ :

 نب ةديبع وأ ردا لغو ريزلا ةرسدملا ىلعو ةنيهجو ةئزمورافغو

 مرمأو يوط ىذن ءش وبلا مل-و هيلع هللا لص منلأ نلوم حارملا

 ضرع نم اولتاةيناو اهلهسأ نم ددلا+واهالعأ نم سرا 000 ١

 اومج د5 ورمي نب ىلهسو 4 نا ناوفصو لهج ىأ ْن ةمركع اكو 4

 راج نب زرك نيملسملا نم دهشت ١و لاتقلا دلاخب باحصأ مهتشوانق لاتقل
 مزماو ةنيهج نب ةءاسو ةعازخ ىرم دلاخ نب سينخو براخم ّى ني

 سانلا اس لسو هياع هللا لص ىنا نمأو رشع ةنالث مهن لنقو ن وكرسشلا

 مامس نيش نو ةعامج مد ردهاو ناضمر نم نبي رشعل ميتفلا ناكو .
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 ةناةأعساو نب رجاهم ة.مأ أ نب هادسبعو ثرحلا نب , نايفس ونأ باققعلا

 0 1 ارهظلارم لي َىَج رانفاءلمأو امه 3 ةماس مأ هنلك وا هل َلْدؤِل

 ءابملا ىثخو ةسفيللا نوسجوتإ مهنا الا سرق نع هرابخأ هللا يولع

 5 ى ةلذل كرف اونمأتسب نا ا نوجا ماس نا شيرت فال

 15 /ليديو ناينس 5 م كك و ناسعت 0 هيلع ل

 قليل كارالا ىنأ دق سابنلا امذيو رينحلا ن نون تحتي مارح نب ميكحو

 هنأ دو ليدبو نايفس ىبأ توص عمس ذا يسهر ردئي نم ةلباسلا
 > نايف زبأ لوف ةدعازخ ىنب نارين ليدن لوقف ركآسملا ناري
 ]وسر اذه سابملا لاقق اهركسَءو اهناري* هذه نوكت نأ نم لذا
 راف شرق حابصاو كنلتفي كب رفظن' هللاو سانلاب رلسو هيلع هللايبص
 مص هلا لوسر يلا دتشي جرش ردع سمو ركسمملا ىلا هب ضبنو قلخ
 ١ سف دهعالو دق ريغب كنم نكمأ ىذلا هلل دما لوم لسو هيلع

 نايس وأ َفاودع اذهّدا لوسراب لاقف ءرثأ ىلع لخدو ةلمبلا ىلع
 ل ءرأزف هترجأ دق سايملا لاتف هاء برضأ ىنعدف دهع الب هنم هلا

 . فان دبع نم هنكلو اذه تلفام يدع ىبب .نم ناكول سابعلا
 ردنع هنا ف رعأ ىنال بالحل مالسا نميلا ٌتحاناك كمالسال فا
 , مس و هيلع هللا ىلص هللا 2 كلذك مو هب هلع هللا ص هنأ

 لو هيلع للا لص هل لاق هب أ | احانم هب هيئأيو هلحر ىلإ هلمح

 1 - تناىبأ,لاقف تالا هلال ن نا لمت نأ كل
 ْ :احمو لاف انع ينعأ هريغ هلا ه٠ ناك ول تماع دّقل فاو كاضرأو

 ا كا ىأ أو تأ لاق هللا لوسر ىنار 7-1 ناكل



 0 ل

 03922 ْش
 0 حمال تن ١اذ سانلا نيب ربجل اذه كنبا 00 امأ دمحم تشباب

 كضرأ ىلا مجراو رجاو مف ةنانك ىنب ديستن أن ايفسابأإ لع هل لاَقف هللا

 وأ اف هاوسشلا دجأال نكلو هنظأا + لاق ًاثيش ىنع اينغم كلذ ىرت لاف .
 ةكم ىلا بهذ مىانلاا ناب تب رح دقق االأ .يدانف دحسملا ىف نايفس

 مث بما نا ىلع بلاط ىنأ نبا داز امو ءىشب تقام اولاثف اير أو
 0 0 باس هنأ ملسو هيلع هللا نع هللا لوسر ملعأ

 نب ىط اح مهلا بةكو شيرف نع ع رابخالا سمطي نانملا اعدول رعت

 اع كسف كالذي هلاسا حواف ةكح لإ ةكسا ةنيمظ عم ريملاب ةعتلب ىبأ

 ملف اهلحر اوشنفو حاخ ةبضور اهوكردأ داف ةئيعظلا ىلا دادقملاو ريبزلاو .

 نيقلتل وأ باتكلا :نجرختل لع لاف قدصأ تلا لو رار ثار

 هيلع هللا لص ىنلا لع ئرق الك ايجار فورت نيب نم هتحرخأف ماوملا

 مالسالا يف تككشام هللاو هللا لوسراب لاقف بطاخأب اذ هان آت لسو

 ىلهأ فاخم يف اب ىنوظفح ادب م تدرأف شرق يف قطب كلو أ

 امو لاّمف قفانلا اذه قنع برضأ ىنعد هللا لوسراب رم لاقف ىداوو

 دق ىتاذ متكشام اولمعا اولاقف ردب لهأ ىلع ملطا هللا لل رمي كيردي

 ةن_سلا نم ناضمر نم نولخ رشعل لسو هيلع هللا لص جرخو عل ترفغأ |

 ةنزم نمو ةثاعبس لبقو لجو فلا ملس نم مهف فالآ ةرشع يف نمثل
 هسأو شلرك نم فئاوطو ةئامعنرأ ملسأ نمو ةثامعيرأ راف نمو فلا

 راضنالاو نيرجاهملا نو هللا 5و و عمج لئابقلا رئاس نم مديغو مكوا

 لسيقو ةفياحلا ىدب سابعلا هلو ةنيدملا يلع ىرافغلا مرابأ 0

 قينب ه-قاو ايزاغ همم فرعلاو ةئيدملا ىلا هلحر ثعنفارجاه٠ ةفعشل

 اة م ظ 1



 0 را

 0 رل ل0 1 كلل مازال كر

0 0 

 د ل فام هذه رمأ اوسنو + لنا لغتشت مالسالاءاجو ةناك

 , | هذه لثدلا ون متتغا اضع مت ان! نمو ةيئدلا] نم علملا

 لف 'جرخو نزر نب دوسالا ىبب م-هلتقب ةعازخ نم راثلا كاردا ىف
 و هملان مهلك س بلو ةانمدبع ي ركب ىف نم هعاطأ نميف ىئدلا ةيواعم

 و نب ليد راداواخدو ةكمرود يف اوزجحاو هنم أوج رخو مهضمل هعم

 7 اوناظزو نب ليدي بكرف دهعلا ضنا دقو ركب ون مجرو ىعازملا
 1 4 نيثينتسم ملسو هيلع هللا لبص هللا لوسر ىلا مهموق نم دفو يف ملاس

 هخعرص ملسو هيلعلا ىل ضم باجأف شيرقوةانم دبع نبثدلاونإ هن

 ١ 5 اح ريغ مخرب هنأو ةدملا قدر ديلا دشن ىتأي نايغس ابأ نأب
 ١ ةئيدملاىلا نايفس وبأ جرخف اواعفام ىلع شرق مدي و تفل بيس

 ١ 00 قلوبا يف ديو

 - 5 هقول هرم تسلا انام
 و 00 00



 كاسل |
 تاذم لرد مورلا كل.« الفرم نأ ريما مهانأف م أشلا ضرأ ا

 برعءلا ىراصن نم فلآ ةئامو مورلا نم فلآ ةئام'ى ءاقلبلا ضرأ نم

 مهيلعو سّملاو ىلب هارب نم ةعاضق لئابقو مادجو ملل نم كل امه نيدابلا ء

 يف نورواشتي نيتليل ناعم ىف نوملسملا م اقاف ةشار ىب ن٠ ةلحاز نب كلام .

 محلل لاق مث هددمو هرمأ راظتناو 00 لص. هللا لوشر لل كلا

 ار امو ةدابشلا نوبلطت م متجر امنا مث ةخاور نب هللا دبع ظ

 دنع لقره عوج ىلا اوةلطناف هب هللا امرك !ىدلا نمل اذن الا بال 1

 . ايقالم ةنراح' نب دز لش اواتتناو مرسلا نيل[ اواو ا

 مث هسرُف رقعو بلاط ىبأ نب رفمج اهذخأف هذييف ةيارلاو حامرلا ةردصن ٠
 ثال_* نبا ناكو كلذك تعطتف هراسو اهذخلأف :هنبع تمطفا قع لات
 ءىعلا ضني لولا نع ددرتوةناور نيفادا نيثالثو ا
 ىبب نم مرقأ نب تباث ةبارلا ذخأق لق ىتح لدا ودعلا ىلإ مص من

 ةيلع هللا ص ىتنلاردا او نيملسملاب زاحتاف ديلولا نا دلال الو انو نالجعلا

 عم ديشتساو مهلتت موب ىف ر ريملا درو لي ءار ءالؤه لتتب اسوأ

 ةدابسشلاب هللا ممر رك | ةرشمعلا لع نوديزي نينلسلا ا ةعاج ءارحألا]|

 جراخ مهيفلو رفعج توم هنزحأف لسو هيلع هللا ىكص ىنلا ىلا كك

 هيلع ىو ىص وهو هتءاد ىلع هدب نب رفعج نب هللا دسبع لمحو ةنيدملا
 نيحانملا اذ ىمسف ةنملا يفامهم ريط) نيحانجه.ديب هللا هلدبا لاقوهل ريغتبساو 1

 شيق ناو هني يللا ادنخ نيح سو هيلع هللا يلص هللا لوسر ناكو . ا

 شرق ت تادف رفاكلاو مت نمؤملا هدقفع يف ةءازمس لولا ةيييدللل ذ

 ةيلاملا ىف تارت مهنيب تناكو اهدسقع يف ةناذك نب ةانم دبع نب ركب ىنب



 « سبط
 ةشزل منصلا لبق مانملا نم رييخ موب اهدخأ يبلا ةلمشلا نأ الك ةنجلاب

 , رفض ربش ىف ةنيدملا ىلا ل>ر م اران
 ا ١ نم لاوعءاضقا لاري دم لو هيلع هللا يل ماقأو

 نش ١ تاكا ولا عرش راسم ةدمبلا يذيف جارح مث ةعداسل !|

 0| نتاوس اليس يحد ملا بل ددقعو ةيدملا

 يب ةلالجا دعب جوزتو هنتر ىفتف هئاثا يف اهركو هلوسرو

 0 اخ ن لاله ىن نم ثرملا

 وصوأو ب ماقلا ىلع شيرت هدسهاع ىتلا ثالثلا ت تيحاددياو ايبا

 0 1 : فرسنابمم ىتبف كلذ نع ءاطعإو جورخلاب

 اضم نقلا ةرمم نم فر صنم دمبلسو هلع هلع ف لوسر ماقأو

 زاك د ماشلا ىلا ءازمالا ثع 3 < ةئماثلا ةنستلا نم ىلوالا ىداج

 م ىف 1١ دلاخو ىصاعلا نب ورمي كلذ لبق

 ىلا شيرق نع م ىماعلا نب ورم ناك دقو شي رق ءاربك نم مهو
 ٠ ىرشلا ةيمأ نب ورمت كلانه ى او هدنعنبذلا نيرجاهملا ىف هبلطن

 | لل ترف كاذو كالو :اجنلا بضفف ملسو هيلع هللا يلص

 9ر6 ديلولا نب كاخ تاو شيرق ىلا عجرو همالسا مكو لسأف

 لص هنا لوسر ثنو سأف سو هيلع هللا لسنا ىلا اورجاه من

 ١ لعوبشو هالوم شيلا يلع ردأو مأشلا ثب عم ادلاخ لسو

 ْ الن ىلإ نن زهمجا نيمالاف ردق هاصأ نإ لاقو فال [ةئالث

 0 | وللا شياببأ ناف ةحاور نبهللا دبع ريمالاذ ردق

 8 اوشا مد سو لا ص مهعيشو مهيلع اريمأ هنولعجم

 اا كر اي .-
-- - 



 هع
 6 نر ا ل لبق ةكم نا سس عاق ل

 0 مميش 7 ءاج م نيتنس رييخ لبق مهم ذورخا 14 ءاحو ةندملاىلا اورجاه

 ىلا ىرمضلا ةسيمأ نيورحمم لاو هلع هللا ىلص هللا لوسر ثيل بالا حف
 ءامساهتأر ماو بلاط ىبأ نب رفعج مدقف . هنيلع:مهسدقيل مهنأش يف ىثاجتلا
 نب ىصاعلا نب ديع_س نب دلاخو نوعو دمحو هللا دبع اهونبو سهم تنب

 نب ديعس نب رمعو دلاخ مأو ددعس (هانياو كلج تش ةنيمأ هلأ ردو ةنمأ

 لاملا تدب ىلو ىصاعلا نب ديعس ىنأ فيلح ةمطاف ىبأ نب فيعمو ىصاعلا

 لفون ن.دوسالاو ةعيبز نب ةْبتع لافيخ ىرتشألا سون از للا

 هاناو رادلادبع نب ليبحرش نب سيق نب مهجو هجدخ ىخأ نب دإيوخ نب

 نابها نب ةعيبر نب نامعو ممت نب رخص نب دلاخ نب ثرملاو ةعزخو رمت

 لص هللا لواسرأ ىلو مهس ينب فيلح ىديبزلا ءاذج نب ةنحمو حمج ينب نم

 وأو ىدع ين ن* ةلضن نب هللادبع نب ريعمو ساممالا مسو هيلع هللا

 ةعيبر نب كلام ورم وأو ىؤل نبرماع نب سمش دبع نب ورم نب بطاح
 املوة شيلا ضب ب نم رخآ ءالئه ناكف سين 1 0

 هينيع نيبام هلبق ر رييخ مع 5 م1 لو هيلع ا ىنبا لع ريع ع ظ

 رفعج مود 1 ربح 2 42 انأ امهمأب يردأأ لاقو همزتلاو .

 هللا ىليصهللا نسي لل أوثءل ريبخ لهأ ناش كلدف لهأب لصتا انا

 كلذ ىلا موباجأف لاومالا اوكحرت, نأ ىلع نامالا هنولأسي لسسو هياع ئ
 الو ليخ هيلع فجوب ملامم لسو هاج عئا لم تا لوسول ةصضلاخ تناكم |

 .ىداو ىلا ريبخ ن نع فرصنا مث هللا هز يأ ثيح اهعضوو اهمسقي لف باكر

 ُ سانلا هل دهشامل هيف لاق اميدم ةمالغ هه لتقو مصرة

1 



> 
 ش هيلع امهوف قيقحلا ىبأنب عييرلا نب ةنانك دنع اسورع تناكو

 تت أو تدتعا ىتح ةملس مأ دنع اههضوو سؤرأ ةءبسإ هنم اهعاتبا م

 ا كا والس ل تدل نس قم اجد وابخأ

 1 ف ريمج (دالاو حطوا معوضحي حتفامرخاو هنم اكدوو

 دمرأ ناكو هحتت هحتفف مموصح ضع راصعخ يا ةبارلا لع يل مفدو ةليأ

 7 11 ريغ لس حق ناك أف لسف هلع لل لسع ف

 ظ م دريل رغأو لسمو هيلع هلا لص اهمسقف ءالجلا ىلع احلص رثكألا

 1 عل ز نم جرخام لك نم فصنلا مهلو مهسمتأو مهلاومأب اهواي
 |... 0 فالح رخل لا كلذ لع اوقف ادام كلذ ىلع هرب

 ل لوب نانبد قيال هيفت ام ىذلا هرم ىف لاق ملسو هيلع هلل لص

 ل نوملسلا ذخأو برملا دالب نم اهريدغو رييخ نع مهئالجاب رمأف

 نب رباج اهباحصأ نيب اهنسسق ىلوتم ناكو ابق اوفرصتف ريبخ ,بخمئاغم نع
 ني لا نم دهشتساو زاجنلا ىنب نم تبان نب ديزو ةملس ىنب نم

 4 1 نب رماع مهنم راصنالاو نيرجاهملا نم نيرشعلا ليع فيذت
 | تارة دلمالا را مومل تمرح (ةازغلا هذه ىفو)

 17 مالس ةأ رما ثرحلا تنب تنيز ةيدؤهلا تدهأ (اهفو) اهمحاب
 1 |( اف مللا لجو ةلممةاظ لسو ةلع هنا ل إض ىنلا ىلا

 لانه لاو اهغن مث ةنضم نم كالو هاراشنمل محلل بحأ

 11 لل دردزاو رورمم نب هاربا نب رشب همم لكأأو مومسم هلأ

 | ليا امال بم ترن دريل ام

 ةرجاه» ناكو (ةشبلا ةرجاهم مودق) اهولتقف رششب ءايلوأ ىلا امعفد

 دخل

 ,” اا



 م«
 كولملا ضعب ناك ةنضفو سهذ اه ةقطنم ةرسخ زخ ىلعأو ءانرالا

 لجرلا ىرأام كلم مالك اذهام لاف هازيخأو ناذاب لغ اند هل امال

 تاتك هيلع مدق نأ ناذاب بشن ملف هتان رظننا نحل و لوب ام ايبنالا

 ناك امل'سرافل امضغالا هلتتأ و عا ل دق ىتاف دعب امأ هءوريش

 ذخف اذه ىباتك كءاج اذاف مرونثىف مريخستر مهفارشا لتق نم لحتسا

 الف .كيلا هيف سترك ىرسك ناك ىذلا لجرلا رظناو كابق نم ةعاطلا ىل

 نم هعم ءانبالا تنمو ناتكلا ناذا غلب الف هيف فوت كأي قىح هجم

 ةقطنملل ةرخفملا اذ ةرسخرخ ىمسن ريم تناكو نهلاب مهنم ناك ن مث سراف

 ناك دقو ةرخفملا مهلاساب ةقطنملاو ملسو هيلع هّللا لص ىننلا اهايا هاطعأ ىتلا
 طرش هعم ,له لاّدف ةنم يدنع يع طق الحر تلكم .ناذاَل لاق هنونأي

 ىلا هوعدن طنبقلا يظع سقوتملا ىلا بتتكو (ىددقاولا لاق) ال لاق

 مسي لف ا

 مرخنا ةيفب يف رييخملا ايزاف م هللا لص هللا لوسر جرخ 3 ش

 سراف قئامو لعار ةلاش او تنل ف وهو ةسؤاشلا ةئشلا ا 1

 . لع كالسو ىلاط ىأ نب لعل ةءاروإ ايعاو 0 هللا هللا دبع نب ةليع فاختساو

 اوناك دقو نافطغ نيبو مم ليحف عيجرلا ىلإ اهمداوب لزت قحابهسصلا

 سل ع رلا مريولق ىف هلا فدك 0 اوجرخ ااذريخ دوهم دادما اودا 0

 1 لسا لوسي لجو يكن قامشأ اوذرضناف مهئارو نم

 معان نصح انتم الز حتتفاف انصح انصح رييخ نوصح علق لال .

 ند سوسقلا جالا اق ىحر هالع 14 نم لس نب دوم ىلع تيقأ

 نطخأ نب ىحتشب ةيفص نهم تناك يابس مهتم: تنيعأو قالا ىتأ نب



 ش 1 1 نكلو
 2 رو هللاب نماو هلوق دمإ قحسا نبا ةءاور ىفو هكلم هللا قزم ملسو

 )و هدنبع اد نأو هل كبرشال هدنجو هللا الا هلاال نأ دهشاو

 : 2 رذب ال ةفاك سانلا ىلا هللا لوسر انا ىف هللا ةءاعدب كوعدأو

 ة (لاق) كيلع نيسيرالا مثاق تييأ ناف نيرذاكلا ىلع لوقلا قحيو
 7 لا ىركب كم (لاق) يدبع وهو اذه "ىلا بتكي لاقو هقزم
 0 ا ىف لسان لاعب نأ نما ىلع هلماع وهو

 .: اناكو هيوناب هنامرهتناذاب ثمبف هن ىنآيتأيلف نيداج كدنع

 08 نأ امهم 30 برغل نة رتص خب هيمو سراؤ
 لل |. لوأو مرسأب ىفرمو لسجرا يتلا هتامرمتا لاو
 كو شيرتق نم كلذب عمس ند حرفو ةندملاب وه ليمف هع

 « هللا لوسر ىلع امدقو هومتينك دقو ىرسك هل طق اولاقو

 0 ا تاما را كت اس ملسو

 دو ىعم قلطنتل ىشمنو كلب 11 نمكيلا ثعبي نإ

 ل ا را كلهيو تملع نم وهف تببأ
 كلا ذ نع ملسو هيلع هللا بص هللا لوسر ايهاب امهبراوش ايفعأو

 ص لو قمل ءاضاب ىرمأ ىر نكل ال ٍلاقف ىرسك نونمي انبز هن

 0 ,] ىرسك لع طلش هللا نأب ىحولا هءاجو دغ ىلا اهرخؤأ م

 ب ىلوالا قدام نم نيم رشعل اذكر هش نم اذك هليل هلتقف

 | ا ماع طزحجب لوتام ىردن له الاتف اهربخأو (يهاعدف

 ابي ىناطاسو ىند تاهل الوقو ىنع كلذب ةاريدخأو ابهذا

 0| رد م دسم كيلتبا ناو ىربك

0 
2 



 طل

 ةمحرو هللا نم هللا لوسراي كيلع مالس را نبا محصالا ىشاجتنلا نم هللا
 دف دعل امأ مالسالل اناده ىذلا وه الا هلاال يذلا للا دمحأ هناكربو هل

 * ضرالاوءامسلا توف ىنعرءا نم ترك دام هللالوسرا ل

 دقو انيلا هن تشعلام انفر_ع دقو .تلق اهنا ترك دام ىلع ىأرلاب ديزناه

 د_هف اقدصم اقداص هللا لوسر كنا نشأ كياحضأو كم نا انيرق

 ىنباب كيلا تثعب دقو نيملاغلا بر هلل تملسأو كم نا تميبو كتمياب .
 لوبسراي تلمف كيت 1 نا تئش نا ىنغن الا كلمأال ىف يسالا امرأ
 هنا ركذف هللا لوسراي كيلع مالسلاو ق> لوقت ىذلا نا دهشأ ىتاف هللا

 لسرأ هنا ( ءاج دقو ) مهب تقرخف ةنيفس ىف ةشبملا نم نيتسىف هنبا ثعب |
 اخنفواحاضوأ اهنطعأف هتيراج ةبطحلاب أهلا ثعلو ةبيبح مأ هجوزتل ىثاجنلا .

 ةئاهبرأ ديعس نب كلاخ ىلا ىثاجنلا مفدو ىصاعلا نب ديعس نب كاخ تلكو
 تدر الاقثم نيب اهنم اهطعأف ةيزاملا اهب اهيلا تءاجو اهقادصل راثيد

 اهيلا ثعبو هبايثو هنهد ةبحاص ةيراجلا تناكو ىئاجنلا سمأب كلذ ةنراملا ظ
 هه عم نيتنيفس ىفا مكرأو نينعو دوع نم نهدسم اش اجعل ءاسن

 مأ عوز نايفس ابأ غلبو ربسيخم ' لسمو هيلع لا لص يبا اوقف نرتاولاا

 هللا ىلض هللا لوسر بتكو) هفنأ عدقبال ىذلا لحفلا كلذ لاف هنم ةبدْبح

 ةفيدح نب هللا دنع باتكلا ثنعلو راسم لا ةنسلا هذه يف ٍلسو هيلعا

 مظع ىرسك ىلا هل لور د بت ميحرلا نجا هلا مسي هيفو ىمهسلا

 هللا لوسر قاف دعب امأ هلدمرو لب نماو ىدهلا عبتا : نم ىلع مالس سراف'

 1 مسا كيلعف ت تل نامل لس ١ ايح ناك نم رذنيل ةفك سلللا ىلإ

 هيلع هللا لص هللا ا لوسز لاتف مو هيلع هللا يل ىنلا بالا قزف

 ( 4 د ْ :



 ه 1١ هو تحل ٠ع نإ م ايها ني ل

 اة ةنيخلل 7 ٠
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 هي ء[يشلا يح 2
 0 -- 0# زب :

 "اضل

 رأت لسو هيلع للا لس يتلا مف نم هتكل# يف نم بلطف هلمح
 0 ايف وبأ مف ناكو ةّرغ نم

 طالف اورةاواو ا هعاينا مورا ىلع لضرعو هرمأ ةحض سرفتو

 مف | أ 7 ا عسب ضرع هنأ قحتسا نبا نع (يوريو) رصقأو

 ردرال ,الاو نيطبلف ضرأ ىهو اولق) ةيروس ضرأب اومأصي نأ مهلع

 17 ! ويف بردلا ءارو نأك امو بردلا نود امو صمحو قشءدو

 اجش سو هيلع هللا ىلم هلل لوسر ثمنو ( قحسا نبا لاق)

 >ةلارمش نب ثرمحلا ىلا ةيزخ نب دسأ ىف :اخأ يدسالا

 ودأ هب نمآو ىدسملا بنا نم ىلع مالا هعم بتكو قشمد

 0| د سدشم ءال'ءدمحو قا نمت

 1 01 ةايلسو هيلطقا ليم ىلا ل لاق هيلا ئاسانأ ىلم

 ٍ اجلا ىلا ىرمضلا ةيءأ نور لو هيلع هللا لص هللا لوسر

 | ن نحر هَل مند باك همم بتكو هباحضأو بلاط ىلأ نب رفمج

 38 ء ماس ةشيملا مظع محصالا ىن داجنلا ىلا هلا لوسر دم

 ىسبع نأ دهشأو نميهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كاملا هلا كيلا

 مب تامحف ةنيصملا لوتبلا ةيبطلا رم ىلا اهاقلأ هلو لا حور

 , .ىلأ كوعدأ ىناو هخفتو هدي مدا قاخ اكهخفتو هحور نم

 ان ىنءاج ىذلب نءؤتو ينبت هتعاط ىلع ةالاوملاو هل كب _.فال

 0 3 نيماسملا نم رمت هنمو ارتي نبا كبلا تشد دقو

 ْس الو تن دقلف الا كدوتج وكل رعدأ ىنأو يرسجتلا عدو

بكت ىدهلا 4-3 ىلع مالسلاو ىحملن
 7 د 1 ثاأج اويل 
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 مأشلا ىلا شيرق قدرط ىلع رحبلا فيس ىلا جرخو هدريس هنأ لوقلا اذه
 اشيرق اوذاف مالسالا دارأ نمم شيرق نءرفي نم روهج هلا فاضناو

 مومضي نأ ملسوويلع لا لص ىنلا ىلا اوبتكف مهب اسو ميقافر ىلع اودطقو

 اهاوخأ اهف ءاجو لملم لأ نا ةلبقع تنب موثلكم أ ترجاه مث ةشردملاب

 مث بتتكملا طرشلا كلذ خسفو ءاسنلا در نرم هللا عنف دسيلولاو ةرامم
 ىف رفاو كلا كاسما نيملسملا ىلع د_ةيح نا مرح وهاك كلذ ةءارب تخسنا

 نوحاكت خسفناف مهتمصعا
 الاجر هتافوو ةيبيدحلا نيب امف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ثعب مث 7

 نب طيلس ثعبف لجوزع هلا ىلا ةأحد مجملاو برعلا كولم يلا هباحصأ نم

 بحاص ىلع نب ةذوه ىلا ىؤؤل نب رماع ىن , انأ دو نب نس ظيع نوزلا

 سلا دبع ىن ىخأ ىواس نب رذنملا ىلا ىرضخلا نب ءالعلا ثعنو ةماعلا

 نب رماع نب ىدناج نب رفيج ىلا ىصاعلا ني و رمتو نيردبلا بحاص

 بحاص سقوقملا ىلا ةمئلب ىبأ نإ بطاح ثعبو نامه بجاص يدنلج
 يدهأو ريحا هيلع هللا يلص هلأ لوصر باتكاذلا ئدأف 2 )ا

 مأ ةيرام نوم راوج منرأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا سقوُقل
 ىلكلا ةفيلخ نب ةيحد سو هيلع هلا يلص هللا لوسر ثعبو هنبا ميهارب

 ىرصل بحاصهئثملو يرسعل ىلا لصوف مورأأ كلم لقره وهو رديف ي
 باتكلا أرمف رهظ دق ناتملا كالم نأ مهمجالميف ىرب نأكو لقر#

 مورلا ميظع لسق ره ىلا هللا لوسر دمج نم ميحرلا نجحرلا للا مس هيف اذ
 نيترو كرجل بيلا كتؤي لسن لسأ دس امأ ىدملا عببتا نم ىلع مالسم

 ايمت كيلع نيراك الا مثا ةباور يفو نيبسيرالا مثا كسيلع اهاف تييوت نأ



 م
 ِ مه ايو احرف ل لمجيس هلا نا لدنجإبأ لسو يلع هلل بص ىلا

 ثرالاو نيئالثلا نيام ليق شرق ةهج نم ةيرسس تءاجذا بانكلا
 ْ بر ىلا مهم اًؤواجو نيملسملا لوخ مم نيملسملاب عاقبالا نودنرب

 ١ ملام الو) نويفتلا كش ميلا مهتتعأف لسو هيلع 0

 . بضنف اوفتوتف اوقاحمو اورحني نأ لبو هلع يل لس هللا لوسر أ
 «قلحاو رحنأو جرخا هلا لوسرإب ت تلانق ةملس مأ هتجوز ىلا عش

 رمل ىجازملا هي ةيمأ نب شارخم ذئنيخ هسأر قلحو رحنو جرخف كومدأت
 لب نع امو دل ىلإ سو هيلع هريس

 2 ناكادن ف

1 

 9 7 ءاوتاة نم - سانلا نمو اها روأ 0

 1 وأ هل ةنيدملا ا 0 الو)

 "ا 0 1

 ا 1 الا سطو الجر عز يف د

 ظ : دارسي بأ دخا ةفيلملا ىذب اولزت ايف هالمتحاف لسو هيلع نا

 ] ريصد وبأ ىنأو رخالا رفو هلثتف يرءاعلا هب برض مث نيلجرلا
 4 يقلطأو كتمذ تفو دق هللا لوسراي لاق لسو هيلع هللا يلص

 ريس وأ نطق لاجر هل ناك ول برح رمسم () همايو مالسلاا .

 ٠ ها همأ ليو هلصأ (؟)



 0 مز
 هيلع هللا لص هللا لوسر اعدف هولتق نيكرشملا نا ربطلا عاشو الوسرابناب

 ىهو اورفي.ال نأو توملا ىلع هوبإابف ةرجش تحن ساجو نيملسملا لسوا

 مث نامهع نع هذه لاقو هنيع ىلع هارد مالسلا هيلع برضو ناوضراا ةعبب

 هللا لص هللا لوبر ىضاَقف شيرت نمءاج نم شاور ن لإ ١

 ةكم لخدبو ارمتسم لباق نم انو كلذ هماغ فريم ١ 0و هيلع
 ىلعو ديرزبالو انالث اه مّقِف برقلا ىف فويسلا اشاح حالسالإ هباحصأو

 لعو اضع مهضعل ن مانو نماثلا هذ لخادت اوم ةربس ايلا نأ

 ةماوق لا: 1 1 رمازأ لبر: ةرمنيسليملا لا راك 00000

 هيو ماكنت ىتح نيماسملا ىلع كلذ مظعف هودرب | مهي ١! نيماسملا 9 ن«و ْ

 نيالا حلصلا اذه نأ رع ملسو هيلع هللا يلص ىبلا لاك كك مهطعلا

 هملع امي :لعأ وهو نيملسملل اجرف هيف لعجم هلا ناو مالسالا روبظو سانلا

 هللا لونمز دمت يع نشاناناده اها نكو ىلع ةفيحصلا بتكو هير

 كاناتاقام هللا لوسر كنأ لمنول لاقو كلذ نع ليس ىنأف ملسو هيلع للا لص

 ةفيحصلاوه لوانتو ىلأف اهوحمب نأ ايلغ لو هيلع هللا يلض هللا لوسر 0

 هدمه نبا نو كنعد ىف عقب الو) هللادبع نب .دمم ىتكو كلذ ايو هديب

 هتباتك نا ن.مهولا ىف ضرتعيامو حيحصلا ىف تتبئدق اهماف (بيرةباتكللا

 ةفرعم ريغ نم تعقو اذا ةءاتكلا هذه نال لاداب وهف ةزجملا ىف ةحداق .

 تناكام ىلع ةيمالا تيب الاكشأو طملا نيناوق الو فورا عاضوأب .

 لدنجوبأ ىنأم ىهنتا تازجمملا ىدحا نم ةصاخلاةباتكلا هذه تناكو هيلع
 هيا نطاق ام وأ اذه لوم لاك لسأدت ناكو هدويق ىف ٌفسرب لهس نا

 ربخأأو نيماسملا ىلع كلذ مظفو هيأ ىلا ملسو هيلعللا يلص هلا لوسز هدرف



 | ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر رز امض نالمصملا نب نم مهيديأ يف
 |[ اسلم للتو هيلعاشا, ل هل لوسر نا م اهني لأ نم ةثام هنن

 ةدبص ضيقا طيعم ىبأ نب ةبغع نب دداولا نيماعب مهمالسا دعب قلطصملا
 3 اللف اوبه مهنأ ريسخأو عجرو هسفن ىلع + هرج اوحرخف

 ديل ا وجر نم ناك ام نيركنم مهدفو ءاج مث مهردغ ىف نوماسملا
 هيلع هللا لص ىنلا لبقف هدورو ةماركو ةرقلت اوجرخ امنا مهنأو مييقل

 قبلا قساف مكمأج نا اونمآ نبذل يأ ىلا هلوق لزنو مرنم كلذ

 ' ا ىذ فو ةسدانلا يف لس هع هلل يس نا لوسر جرخ مث
 ةنيدملا ىلاوح بارعالا رفنة-او نيربشب قلطصملا ينب دعب ارمتعم ابن
 ٠ 2 لانم هعبتاو رادنالاو نيالا نأ هم نم جرخف ميك أ 1

 | لميل ةنيدملا نم مرحأو ىدحلا قاسو ةثايخلا ىلا فلالا دمن ةئايثنلا

 ||.( دديلا نه دنم لع ارمجأت ابرق كلذ علوا ايرح ديال هنأ

 ل | مهربخ دروو مييغلا عارك ىلا ليخيف ديلولا نب دلاخ اومدفو

 « ةييدملا لز ى> رارملا ةينث ىلع كإسف نافسمإ سو هيلع هللا

 ا لص ءاج الذ ةكم ىلا هلي ىف دلخركق مئارو نم ءا-و ةكم

 ٠ ]اذ امو ت'الخام لاقق تالخ سانلا لاقف هتفان تكرب ةكم ىلا
 4 ر قوعدتال هدب ىسفن ىذلا و لات مث مث ليفلأ احا سبح نكل |

 7 داو لزن مناهل موتيطعأ الا محرلا ةلص اهيف قولأسي ةطخ ىلا

 داولان م بلقلا ضم ىف هوزرغ هتانك نمانبس مهاطعأف ءاملا دنف
 ترج مث بزاع نب ءاربلا هب لزن لاي شيملا عيمجج ىك ىح هامل
 ْ | نام 1 و ضرك لجو هلط هللا يلص هللا لوسر نيب

 0 قا

 ا



 (موجعأ

 : ةاذغلا هده نم ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا عجرم ىفو ودعلا نم هنظي اطلغ

 زمالا نجرخ) ةنئدملا ىلا انمجر نأل لولس نا ىلأ نب هللا دبع لاق امفو

 نا رمع ا ىرافنلا دوء.سم نب هاحهج نيب تعنو ةرجاشمل لذالا اهم

 اورواثتف جرزلا نب فوع ىبب فياخ ىنهجلا دفاو نب نانس نيبو باطملا

 لع هللا لور قااكيلبو هتلاقم متدأ نإ ديز عمسو لاقام لاقف اوهابتو

 لوسراي لاقو هللا دبع هنبا هنم أريتو نيتفانملا ةروس تلزنو لسو هيلع هلا

 هابأ ضرتسعا مث هتجرخأ هللاو تْمش ناو لذالا وهو زعالا هللاو تنأ هلل

 لسوهيلع هللا لض هللا لوسر كل نذأ, ىتح لخدنال هللاو لاقو ةثيدملا دنع
 ىناو ىأ لتقف دير“ كنأ ىننلب هللا لوسراي لاقو لد ذقنيحو هل نذأف

 رفاكب انمؤم تاتق هتاتق ناو هلتاقأ نأ ىسن ىنعدن الف ىريغ ا نأ ىدخأ ش

 هللا لض هللا لوسر هازجف هسأر كيلا لمجأ هللاو انأف كلذب قرم نكلو
 كفالا لهأ لاق (امهفو) ءوس هنأ ىلا لصيال هنا هني اريخ سو هلع

 ريسلا_تكىف فورعم وهو هرك ذ ىلا انب هجاحال امةشّاع نآش ىف اولاتام

 نأ حيحصلا ىف مقو دقو اهفيرشتو !مءاربب مكحملا نارملا هللا لرإ دقو

 ىنبلي مهو وهو ذاعم نب دعسو ةدابع نب دعس نيب كلذ يف تءقو هتعجارم

 ةنسلا لخاد كشالب ةظيرق ىنب متن دعب تام ذاءم نب دعس نال هيلع هيبنتلا .

 ارهش نب رشع دعب ةسداسلا ةنسلا نم نابعش ىف قلطصملا ىنب ةوزغو ةعبارلا

 دزأب قلطصملا ىبب ةوزغ دعب تناك نيلحرلا نيب ةاحالملاو دعس توه نم

 هللادبع نبهللا ديبع نع ىرهزلا نع قحسا نبا ركذ ىذلاو ةليل نسمح نم '
 (انو) ملعأ هللاو ريضحلا نب ديسأ وه امنا ةدابع نب دعسل لواقملا نا هريغو

 ناك نم لك اوقتءأ ةيربوج عد ل ودل هللا لص ىننلا نا نوملسملا لع'
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 1م ٠ 5

 ا نب ةنييع راغأ لايلب ةنرددملا ىلا نيملسملاو هلوفق دسبو(درق يذو ةباغلا
 لو هيلدا لص ىنلا حافل اومجلتساف نافطغ نم هللا دبع ىب ىف ىرازفلا
 دن 3 اوامحو لجرا اولتتف هنأرماو رافخ ينب نم لجر اهنف ناكو ةناغلا
 سو عادولا ةينثالف اضمهان ناكو ىدلسالا عوكالا نيورمح نب ةملس مهب
 5 يملا ثتقوالو مدبب نت امذقتناو م مث مهب اربذن هتوص ىلعأب

 2 هب قو مهرثأ ىف ملسسو هيلع هللا ىلص للا لور بكر ةنيدملاب

 0 لهشالا دبع نمدنز نب دغسو رش نب دابعو دوسالا

 |١ نيا ةملس ىب نم ةداتق وبأو ىدسالا ةلضن نب زرخو

 ذو ديز نب دعس لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيلع رمأو زاصنالاو

 0 مهعابتا يف

 نيمزهن« نوكرشملا ىلو مث مهب قل نم لوأ ناكو ةنبيعنب نمحرلا دبع
 :و اهمويو هليل هيلع مانأف درقوذ هل لاقيام لسو هياء هللا يلص هلا لوسر

 1 ( قلطصلا ىب ةازغ) ةئبدللا ىلا للفق مث ةمجرتسملا هحاقل نم ةتان
 ًارغمُت ةسداسلا ةندلا هذه نم نابعش ىلا ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر

 2 نب ثرملا مدئافو هل نوممتجم مهنأ هننب امل ةعازخت نم قلطصملا

 . 07و قوافل رذابأ فلختساو مهيلا جزم نوسسؤلا م أ ةيريوج وأ

 -اسلاو ديدق نيبأم مههايم نم عيسيرملاب مسهقلو ىثللا هللا دبع نبا

 و ةيرذلاو ءاسنلا سو مسهنم لتق نم لتقو هللا مبمزهو اوفحازتف

 كف سيق نب تبان هس يف تنقوو مديس ثرملا ع ا
 00 ٠ ةازذلا هذهيف بدصأو اهجوزتو اهقتعأو اهنع مالسلا هيلع ىدأو

 أ ىةداص طعر نم لسجبو لت ركب نب تبل نم ىثبللا هباببص
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 (مدز

 رمأو هتلتقف طئاخلا قوف نم ىخر تاع ديو نيدالخ ص تحرط

 دلو سامشلا نب سيق نب ثباثل بهوو مهنم تبنأ ن٠ لثقب مالسلا هيلع

 ناكنأ دعبو ةبحص مبل تناكر يبل نن نمحرادبع مهن ايحتسافاداب ريئزلا

 كالذ هبهوف هلامو هلْهَأو ريزلا لو هياع هللا يلبص ىبتلا نك تهوتسا تأ

 هيلع بهوو هللا هخبق مم اطابتغاهموق عم دشلا الا ىلاو هدب هيلع ريزلا رذ 0

 ملسأف ىلف رقلا لءومس نب ةعافر راجنلا ىنب نم سيق تنب رذنملا مال مالسلا

 سرافال مهسأف د ةظد رق ين لاو٠ .أ لسو هيلع هللا لص ماو هك نوب

 اسرافنيئالثو ةتس ذك هو نيمل-لا ليخ تناكو امهس لجارللو ع ةنالث

 ةفانخ نب ورمع تنب ةناحر مهيجس ن“ ملسو هيلع هللا لص ىنلا مهسف عقوو

 هيلع هلا ليها لويز اح ىتح هكلم ىف لزت رف ةظارق نب ورم يب نم

 مرمأ متاملو ةعبارلا ةنسلا نم ةدم ةلا ىذ رخآ ةظيرفت ب حف ناكو لسو

 مون دهذتسا نك ناك تامو هترع ردمتاذذ ذاعم نب دعس ةوعد تبرجأ ذق

 قديما مو نك ركل نم تيصاو راضتالا ند نيرخآ ةعنس ف :قسللا

 نب هلل دع نب لفونو لس هنباو دودبع نب ورم مق شلرق نم ةءلرأ

 لص هللا وسر جرخ مث قدنلا مويدم نيملسملا نا مو ةريخملا

 ّق 0. م روشأ ةتسل ةسماخلا ةنمل |! نم ىلوالا ىذ داسج ىف لسو هيلع هللا

 لغأو' ىدع نب: سيخو تباث ل اب بلاطي نايل ىبب دصنقف ةظيارق
 اللوا وأ ماشلا ب دلرط ىلع كليف لددملا ةمود نم هعوجر رثا كلذو عجزا

 ةاحاو دحيم كل راس لإ مجر مث ماهلا تاريخص ىلا راسإلا تاذ دخأ .

 اوعنتماو اورذح دق مهدجوف ناةسعو جمأ ئنا لزاما حب نادل

 ةوزغ ) ةنردملا ىلا سكار ىننام فجرتف مس ةرث ينو لل

 م/ءع١ا 00 ١



ةارمامبيف تاتقو لجر ءايوبتللاو ْ
 1 يللا ساو أ 

 لع ماطر رعي دجسملا ىف 7 ىلإ هس ا

 ْ هبر هيف ناخ اخ انكم ةظرق ين ضرأ ل اخدبال نأ هللا دهاعو هيلع

 5 0 هللا لص ىنلا كلذ

 لاه | اوت تاز هيلع فل برع يت هقطأ ىذا أ

 8 1 1 1 ووو

 ١ هس نأ ورم مهنع رفو ريضنلاو ةظنرق ةوخا ليد نم ةملرأ
 ٍ ولا لزنالو عقو تأ مد مق ديملا ضع ىف مهعم لخد نكي و

 1 زاب لبقام مهي لمت نأ سوالا تلط لو هبط هللا لص همكح

 لان يل ا لجر مهيف مت نأ ن نوذر الأ ممل ل )انف ريضالا

 هللا لوكير هلزنأ دقو قدنملا موب دم احيرج ناكو ذاعم نب دعس

 1 ل لاف برن نم هدومي دجسلا ىف ةميخ يف سو هيلع

 + .ىلا اوموق مهل ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاق ننام لا ىلع

 000 ا و لت دعسأب

 ١ أ ىناف لات معن اولاق هقاثيمو هللا دهع كلذ ب

 : | و.ءالا مسقتو ءاسنلاو ىرارذلا ىبستو
 1 اف رمأ هنا مث ةعتر زا كنب قاف نم هما محب مهف تيكعلات

 مه 0 دن اع قدنخو ةنيدملا قوس



 #« حاد و : 1

 ةيلهاجلا يف مقيدص ناكوةظيرق ىب ىتأف حرخف ةعدخ برالا نافتعطتسا

 مكوك و مهدالبإ اول رفظلا نكي ل نا مهلاو نافطغو شيرق يف مهل مّقنف
 وتساف هباحصأ و دمحم ؟ل ةقاط الو 5دإب نعلوحتلا ىلع نوردقت الو

 نا مهل لاَقف اشي رقد نان أ لأ ميم اورباصي تح مهئانبأ نهرب مهنم

 مهومقدبو كءانبأ اونهرتسي نع ةدعاوملاىف ادماواسارو اومدندقدو بلا

 نافطغو نايفس وأ لسراأف شير#ل لاقام لثم م لاقو نافظغ ىنأ مث هي هيلا

 دورا رد_ةعاف لات ل اوف نقر ,ادن انسا انا تبس ةلبل يف ةظارق ىن : ىلإ

 مين ربخ موقلا قدصف مان انو ان اال كال اراب جا
 ةظيرق ون أملا نالطف جورمخلا لف تنِاَو نوهزلا ن هرم ةيابالاب مهبلا اودر

 تأفك أ ةميظع احنر نافطغو شإرق ىلع هللا قب لاثتلا اوبأو ميعأ ربخ

 نامل نب ةقيذح مالسلا هيلع ثعلو مهمارخو مهتيشبأ تعاقو مهتيناو مرد

 ةوزغ)ةنيدملا ل مجرد + كنا“ ز>الا نهذ دقو حبصأوميليحر ر م 1 :

 لربح هنأ ةندملا ىلأ ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر عجر أمأو (ةظيرق

 نيسامملار 7 أذ مويلا كلذ نمرهظلا ةالمم دعب كلذو ةل ةظيرق ىبب ىلا ضوهنلا

 نأ ةبارلا ىطعأو جرخو ةظيرق ىف شالا ضنا دحأ لضيالا 3

 نيرشعو اسمح لسو هياع هلأ ص مه رصاحو موتكم مأ | نيافاختساو بل ش5

 اماو مالسالا امإ ثالث ىدحا دسأ نب بعك مهديس مهبلع ضرعو ةل
 امإو مهنم نينما سانلا نوكيل تيا لل سو هيل للا يلص ىنلا تيد

 هللا لص ىنلا ىلا اولسرأو كلذ لك اوأف هنامسالا مث مث ءاسنلاو ىرارذلا

 مهنال فوغ نب ورم نب رذنملا دبع نب ةبابل انآ مهلا ثعبي نأ ماسنو هي

 1 اولاقف نايبضلاو ءاسنلاو لاجرلا هيلا عمتجاو هلسرأف سوالا ءافلح او



 00 يك هياط

 لأ ٠ لالوسر عجر مث برخ نكن مورهش نم ابيرق نيملسملا ىلع
 ور :انلث امو اجرب نأ فوغ ن ثرحلاو نصحنب ,, ةنيع ىلا سو

 | هلل لوضرأب لاو ااف ةدابع نب دمتيو ذاعم نب دعس كلذ ىف رواشو

 «ىث مأ كل همنصنف هقدصتق هبحت ءىش مأ هن. دب الف هب هللا كرمأ

 دحأو سوق نع ؟شمر برعلا نأ تبأر ىفا عل هعنيصأ ل اب لاقق انل
 ان نومماالو نايوالاو كرمثلا لع مسرعم انك دق ذاعم نب دهب

 1 ومآ مهطمن كب انزعأو مال الاب هللا انمرك ١ نيعف اميو.ءازشالا

 الا ىدا و ملسو هييلع هللا للص هللا لوسر بلصق فيا الا مهيطمنال
 و لمج بأ ن ةمركع مهفو قدنحلا ىلا شيرق نم سزاوف رهظو

 برات ىبب نم باطحلا نب رارضو ىؤل نب رماع ىنب نم دودبع
 « نم اومحتتامث اهفرمت برعلا تناكأم ةديكم هذه اولق قدنلا

 أن . ىلع لثقو زاربلا ىلا اوعدو ملسو قدنحلا نيب مهليخ تااج ىتج

 عاف ىرو اواخد ثيح نم مهموق ىلا اومجرو دودبع نب ورم
 :ن | ل ال نع طخ مهن لس نب دس ليالا

 ميصأ هنأ ىورب مدزغعنب فيلح ىنشجلا ةماسأ وأ ليقو ةقرتلا

 مونالف اهل ىنتبأف ايش شيرق برح نم تيقبأ تنك نا مهللا وعدي
 هوجرخأو كلوسر اوذا موق نم مهد فاجأ نأ ىلا

 1 ناوي

 .؛ .قيع رمت ىح ىتمنالو ةداهش لااوهع# مةراني برغل

 نإ ةب ”' نإ فينأ نب رماع نب دومسم نب ممن ىأو لاح ا دتشا من

 ش لأ هللا لوسراي لاتف نافطغنب ثر نب مجش أ نن ةوالخ نب لاله
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 يك سراب »+ ١

 ' زياصللا ى. .نم بطخأأ نب حو شم ن مالسو قيقللا بأ نب عيبرل

 نييخ ىلا ريطثلا ونب لحنا | بل ؟او ىببب نم ةرامع وبأو سنق نب دوهو

 للص هللا لودر 1 ىلع نوضرخو باؤحالا نورزح ةكم ىلا اوجرخ
 ةكم لهأ مهباج اذ لاملاب كلذ ىلا تأ ثا نم نوب راق

 عجشأ ىلع نضح نب ةئيع مم جرخو نافذغ ىلا اوضم مث 3 كلذ ىلا

 نم فال ١ ةرشع ىف برج نب نايفس وأ اهدئاقو شيرف تجرخو
 :. هللا لص هللا لوسر مهب م.سالو مريغو ا مهعبل نمو مهشياحأ

 لاقيوهعم نوماسملاوهددب هيف لميو ةنيدملا ىلع .قدنملا رفح نأ م هيلع

 دحأ ناجم ةن ,دملا رهاظن اولزن َح بازحالا ت تابقأ مث هب راشأ ناياس نا

 وهو طقف ةثاعسلفف ىلقو نيملسملا نم فلا ةااثىف مالسلا هيلع جرخو

 قدنملاو ماس حطس لزنذ موتكم مأ نبا ةنيدملا لع فاخو كش الب لجار

 ةظيزرق ونب ناكو ماطالا يف اولعجف ىرارذلاو ءاسنلاب رمأو موقلا نيبو هنيب

 دهعلا اوُضَقف مارغأو يح مانأف لسو هيلع هللا ىلص هللا لو ءرأ نيعداوم

 دعس ثعبف للسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلا مهرمأ غلو بازحالا عم اولامو

 نوربختس ةحاورنب هللا دبعو ريبج نيتاوخو ةدابع نب دعسو داعم نبا
 لسوهيلع هللا ليصل لوسر نم ٠ ليدلاو ردنلا نيفشاكم مهودجوف رمالا

 0-0 هيلع هللا لص ناكو اوذرصْناو ةفالح 00 ذاعم نب دعس مذ

 2 قو لل امن رع هور 4-5 نارا ردلا اودحو نا مهرمأ دق

 ننام  مهردغ نودبرب ةراقلاو لضع هللا لو سراب اولاق هيلا اًواجايلف سانلا

 ةيزاح وب لشفاب“ مهو ةهج لك نم نيماسملاب ظيحاو 1 مظدف عبج لا

 راصحلاع أدو هللامهت بث مث ةنيدملا جراخ ةروعم<وي نأ نيرا اا
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 مدا « ١

 رخ ميني نكي لو سانلا براقتف نافطغ نم امج اهب قف ادجت لزن ىتح
 اسأل سو هيلع يلص هلا لوسر لص ىتح اضءب موضع فاخ مهنأ الا

 لع نود اوناكو تبقن مهمادقا نال عاقرلا تاذ تيمسو فوم | ةالص

 © و ضايو داوس هب ناك هب اولزن ىذلا لبجلا نال يدقاولا لاقو نرملا

 ءولايرخضلا ردب ةوزغ) مرح لا ىف تناك امنأ معزو كدب تيمسف اغار

 ارا هذه نم ناش ىف ناكل سو هيلع هللا لص هللا لوسو رمأ
 و لوا ىبأ نب هلا دبع نب هللا دبع ةنردملا ىلع لمعتساو هداءيل جرخ

 3 > ةكم للهأ يف نايفسوبأ جرخو لاين اث كانه ماقأو ردبيف
 ٠ ') بادج ماعم املا ناب ر رذتعاو عوجرلاىف هلادب مث نافسعوأ نارهظلا

 ا عيرىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيلا جرخ ( لدنجلا ةمود
 او يرافتلا ةطفرع نب عابس ةئيدملا ىلع فلخو ةسماملا ةنسلا نم ٠

 | .احيرلم نم اوغرصلا مث مازن ة اهب اوممجت امج نا هفلب مالسلا هيلع

 0 هللا لص هللا لوسرعداو (ابيفو) ابرخ قلي لو لدنجلا ةمود غبي
 وتب ؛دجأ تناك هدالب نال ةنيدملا ىغارأب ىئر نأ نصح نب ةئلع

 'ج ابيعرف هل نذأف تمقو ةءاحسب تبصخأ دق هذه

 !! حيحضلاو ةسماخلا ةنسلا نم لاوش ىف تناك (قدذحلا ةوزغ)

 , و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىندر لوم, رم نبا نا هنو ةعئارلا
 " سجخ نبا انأو قدنللا موب ىنزاجأ مث ةنس ةرشع عيرأ نبا انأو دحا

 اهم ليت ىف حيجصلا وهو ةدحاو ةندألاامهني نئيلف ةنس
 7 قيقحلا ىلأ نب مالس مهنم دوهلا نم ارت نا اهبس ناكو كش

 ااا <ت



 ١ تانج اهيا طا ىو 72.1

 2) مو

 اكيد ل نيلش ةتلتق ديل لاقف ك كلذ هه رخلأو لو هيلع هللا ىللص ىنلاوع .

 رضنلا ىب ىلا 00 هللا لص هلل لوسر نعمو'( رينا 1 ةوزغ)

 ركب ىفأ م مالسلا هيلع لعقو اواجأف نيايتقلا نده ةيد ف م6 اكتم

 ريضنلا وذ 7 داراو م6 اردج نم رادح ىلا هداج نه رفنو لعو ر#و

 منو هياع لل ق6 ىف :ا| ىلع تل تببلا رهاذ ىلادوءضلا ىلع مم

 كلذ هللا وو مم 0 شا>ج نب قرا كلذل بدتناف ة ه رحص

 ةندملا ل هوعبلاو راسم ةعم نم ل رع شل مو ماقن هب ىلا

 0 تمرط 4 هناحصا نم 0 و دار 0 هللا ىحو نع مهربخأف

 مل : ماو لا 0 ع ا 4م 0 ةرحملا نم ةعلارلا

 وأم 0 ا ذوق ناد ,ء م-,يلا سدو اهقازحاو ل اخنلا

 ا مواذخ مث كلذب معورتف متجرخأ

 3 00 لب الا ت اج امن مهيلجيو مهئامد نع فكي نأ ملسو هيلع نا لص

 ل نئاو ىطخأ نب يدخل م راك ا ىلا لمتحاو 0

 صم هلا لوسر مسقو مأشلا ىلا راس نو 1 رييخ مهل نافل

 را اه مس ةناجد انأ ابن« ىطعأو ةصاخ نيلوالا نيرجاهملا نيب مهلاومأ 1 ْ

 شاحج نب ريم نب نيمايريضنلا يب نم ملسأو نب ريقف انآك فين> نب لهسو

 ةروس تاز 0 زغلا كه يفو امهمالساب امهلاومأ ارح بهو نب ةسحو

 ريضنلا ىب دب ملسو هيلع هللا لبص هللا لوسر ماقأو ( عاقرلا تاذ ) رشا

 نم ةبلعت ىو برام ىب كيري ادحن ازغ مينا اديس 1

 ضونو نافع نب نانء ليقو يرانثلا رذ ابأ ةنيدملا ىلع لمعتساو نافطغ



0 » 

 بايخ اذاعو تاف زامل, هوب رف هنبس دخأو نارقلا نم هذب قزاط نا

 (مدقو ( ةنوعم رثب ةوزغ) اربص اهولتقف شيرق ىلا |هوعابف ةكم ىلا ديزو
 اذه رغص ىف لسو هيلع هللا لص هلل لوسر لع

 ارب وبأ ةنسالا بعالم

 ْ | الص نإ رماع نب ةعير نب بالك نب رفع نب , كلام نب رمأع
 ' ' , 7 نم الاجر تدبد ول دمحاب لاقو دعسي لو لبيع مالسالا ولا

 زا لاف كل اوبرجتسي نأ توجر كرمأ ىلا مهنوعدب دج لهأ ىلا
 3 املس هيلع هللا بص هلا لوسر ثمبف راج محلانأ ارب وبأ لاقف

 : ا و ليو نيالا جم  نيسازأف ةدعاس ىنب نمورمم
 | زب نيرو ىتأ لاخ ناملم نب مارحو ةصلا نإ
 ع ٍرخخ !وثتلو مياس ىب ةرحو رءاع ىب ض ضرأ نيب ةنومم رثب اولزنف ءاقرو
 لو هتف ليلا نب اع ىلا لسمو هيلع لا ىلص ىنلا ب باتكب ناحلم نا

 : ءارب ىنأزاومل اوبأت ر ءاع يب مهلع ىدعتساو هباتكحيف رظني
 هرخآ نعهواتقوأ ناوكّذو لعرو ةيصع مهنءتضهق ملس ىبب ىدعتساف
00 2 

00 0 

 ثا عيجرلا عم تناكو رفص نم نيتي رشمل كلذو هسمأ ن رع تا

 / وأ بالك ىب نم نيلجر هقبرط ىف ىتل ةيمأ نب ورم عجرالو دحاو

 | هبل همها ليم 01 لة اموت هذ ناك لظ ىف هعم الزف ميلس
 ْش 0 فاو امأن | امهيلع ادمث ميلس وأ رماع ىب ىف هل ابسنتاف ورم هب لعب



 4 انو 3

 جج رخف مهاوس نم هللا دبع نب ربال حسفو سمالاب هنعم رض نءالاا

 ابهرم ادلجتم مالسلا هيلع وابصَو حارجلاو دهإلا نم عهمام ىلع اوجرخالا

 نال اهب مفأو ةنيدملا نم لايم .أ ةنامن ىلع دبنالا ءارخ ىلا ىبت داو وذل

 نايفَس انآ قلو ا دا ئعاذللا دبع ىفآنيديصم كاش الا

 يف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر جور مهربخأ»ءاحورلاب شيرق أ 1

 اوداعو مداضعأف كلذ تنفق ةنيدملا ىلا عوجرلا نومورب اوناكوأ و ميبلاط ظ

 وكم ىلا

 ٠ ٠ نم اللا نم رغص ىف لسو هيلع لا لصق لوسر لمد 5

 دف ديس ف ةوخا ةعزخ نم نوهلا ىبب ةراقلاو لطع نب نش 0

 هتس مهعم ثعبف ندلا ىف مههففاإ نه مسمف ثعبب نأاوبغرو | املا 11 ء

 مهداعو ىئيللا ريكبلا نب دلاخو ىونغلا دئرم ىبأ نب در هلال بلح

 يب نم ىدع نب بيبخو فوع نب ورم ىن ؛ نم حيفالا أ نباتات نبا

 قراط نب هللا دبعو رماع نب ةضاين نب ةنئدلا نب دنزو ةفلكن .ايدنيمت

 اوناك اذا تح موقلا مماوضمو مهن ادثرم مهيلع زمأو قل نايف

 اليذه اوخرصتساو مهم اورد نافسع نم ايررق ليدل ءام وهو عيجرلاب

 بيصت ديرت انا اولاقو مونماف لاتقلا ىلا اوعزفت مهلاحريف موشغف مهلع

 ىتح اولئاقو مهنمأ نم مصاعو دلاخو ديئرم عئتماف كم لهأ نم ءادف عب

 تنكر دي نب دعس تأب ةفالس نم هوعيديل مصاع نس 1 اومرو اول. 3

 لظرأ افدحأ موب رادلا دبع ىب نه اهمذبا لتق امل رجلا هيف برشلا 'نأ ترذن :

 انو ل دصحلاف ليستلا ءاهلا لدلا لا هرك م مه اهضاع نهرب

 ,  عززتنا نا رهظلا رم اوناك امو ةكم ىلا م اوجرخو مهو نورخآلا
00 )0( 



 1 29 ىف مهايثو مهامدب اوفدب نأ ملسو هيلعللا ىلص هللا
 نذل تندم ا علام

0 1 

 | موب رسأو دهعاا ضقنف هيلع نيم ال نأ ىلع ءادف الب هقلطأو
 | ا أو دبس هنم برب عسو هيل لس لا لوسو

 قع لبجلا نابفس وبأ دمصو هديب مسو هيلع هللا لص هللا
 ِع

 ' "101 و لأ ىدنو ءاسسأو سردي تا لس

 ١ / اقلا ءاملا كدعوم لوقي وهو فرصناو لبه لعا ردب مويب

 لاه ةووتك ىلإ نوكرسشملاراس مث ميو اننيي وه هل اولوق مالسلا
 1 يف وحل وصو دنه تناكو ةزمح يلع لسو هيلع هللا ىلص

 زال يل ةزرمح ىف كلذ يأر ا. هنا لاقيو ابنت مو اهتك الف هدبك
 ١ 0 هللا ا مهم نينالث - 14 شلرش 3

 0 1 لا ود ردع سداس دحأ موي نك الوانبع هلل عت

لابلسو هيلع لا لص هلا لوسر نذؤم نذأ
 : 3 ا جورك



200 
 ضصوجأ ىح ةحلط لئاق مث نكسلانب ديرب نب رات مهرخا ناكو مهلك اول 5 ان 2ك 0 : 7

 لدلا ةي ف مهنو هربظل ملسو هيلع هللا يلص ىبنلا ىلع 0

 هتنحو ىلع ىهو عجرف رفذ ىنإ نءنامتلا نب ةداتق نيع تبيصأو كرت : الف

 نب رضنلا ىهناو هينيع نسحأ تناكو تحصف هدي مالسلا هياع اهدرف

 هياعّللا لص هللا لوسر لتت اولاقو اوشهددقو ةءاحصلا نم ةغامج ىلا سنأ

 لبقتسا مث هيلع تام ام ىلع اوتوف اوموقددعإ ةايملا يف نومنصتاف لاقف لسو
 نمحرا لابع دئمو حرجو ةبرذ لويس هب دحوو لتق يتح لئاقو سانلا

 ىنلا م ع ه ل .ةقو اهبم جرف هل+رايق اضمن ها ل تلا

 هداج دق ناكر يدهن م نب ريبج ىلوم ينحر لإ 381 هللا لص

 ثيح نر. هتبرحن هامرف ىزعلا دبع نب عابس زرابي هارف هقتعب كاذ لع
 ناك هن نب ورمع نال .لتق دق ادت نا الأ ناطيشلا ىدانو هلتقف رعشي ال

 ةرامح ما هتيرصو ملسو هيلع هللا لص ىنلا هنأ نظ ريمع نب :بعصم لبق دق

 نوملسملا ىشخو هيعردب اهنم قوتف تابرض نزام ىبأ نإ سمك تنب ةببسن
 ةملسىنب نمرعاشلا كلامزب ببك نا مث ناطيشنا يرصل اوتهوو هباصأ مل..

 007000 ] ]ذ] ]1 ]ز] ] ]ز]ذ ذا

 كوم اوضمو قدما هيلع عجاف تقلا لرش لس هيلع هللا 0 هللا ش

 ينراصتالا ةمصلا نإ ترحلاو ريبرلاو ىلعو رمو ركب ونأ يف بقتلا رك

 ةبرلا سو هيلع هللا لص لوانتف بمشلا ىففلخ نب ”ىبأ هكردأو مهريغو ئ

 نوكرثملا هللاتو امزهنم ”ىبأ ركف هقنع يفا هنعطو ةمصلا نب ثركا نم
 دق مر هيلع هللا لص ناكو ىنلتقل لع قصبول هللاو لافف 00
 هللا لوسر ىلع ءاجمأ ةكم ىلا مبعجرم فرس هللا ودع تاف لقلاب هدعوت



 «0او
 ءلاتكم الطب اءاجش ناكو ةدعاس ىب نم ةشرخ نب كلمس ةناجد ىلأ ىلا
 ماع وأ ةكلالملا ليسغ ةلظنح دلاو مويلا كلذ شيرف عم ناكو برحلا

 بهرثدق ةياهاجلا يف ناكو ةعيلاع يف نامنلا نب كلام نب ىنبص نب ورم دبع
 ١ سوالا لاجرزى ةكمىلا رفو ءاقشلا هيلع ىلغ مالسالا ءاج ايلف كسنتو

 هديت الهيلا سوالافارحنا ف شيرت دمي ناكو رافكلا عم ادخأ دبنشو

 ل لاي تا مأ الاول ءرفرو ماد او ف قدسي

 ظدلاو ةلاجد وبأو ةبيشو ةحلطو ةزج ذئموي يلبأو اديدش الات نيملسملا

 ناو نيربد.م ريغ نيلبتم راصنالا نم ةعامج ثيحأو اديدشعالب سنأ نبا

 رشا ركو مهزك أرم نع ةاغرلا تلخف الوأ شيرت مزهناو لاقل
 ١ نم عبس دبشتساو نوملاملا فشكتاف ةامرلا ةعباتم اودقن دقو

 4 , بعصم لتاقو لسو هيلع هلا لص هللا لوسر ىلا ودملا لصوو هَل

 لو هنياع هللا للص هلا لوسر حرجو لبق ىتج هنود ءاوالا بحاص

 ١ ر يف ةضيلا تيشهو رجح لغسلا ىلا هتعابر ترسكو ههجو
 ءو ىئِللا ة ةئق نب ورمعو صاتو قار ةبتع كلذ ىلو ىذلا نا

 نم نيل دوسالا نب ةاذيش هضرتعاف ةلتقيل نايس ىبأ ىلع ل ايسملا

 1 اكلنالملا نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لؤشو ربخأف ابتج ناكو هلق

 . ا هللا ىلص هللا لوسر ىلع ا
 0س يح ةحاط هنسطتحأو هدب «لع ذخأف كانه رمخ

 ١ نم نآتّتلع تبشنو ديم ىلإ دلاو ىردلا ٍقاتسمن نإ كلام

 ركذ
 ع

4 

1 

5 

 + 'تردخ جارملا ني ةديم وأ امهعزتناف لسو هيلع هللا ىلص ههجو

0 3 
1 1 
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 تس دع 5

 .. _:وسييولل وياج ربح را

 « عدول
 مهعمو نايفس وبأ مهدئاقو سرف اتئامو عراد ةثاعبس مف ذ فال ةلالث يف

 ىلع لسو هيلع هلا ىلص راشأو ردب لتق 3 فرذدلا ف1 رئل ها

 هاوفأ ىلع مهولتاق اًواح ناو اوجرخ الو ةنيدملاب اونصخش نأب هناعصأ

 الطف نذل عون أو لولس نبا ىبأ نب هللا دبع ىأر ىلع كلذ رقأو ةقزالا

 نبذلا كئاوأ مدقو جرخو هتمال سلف ةدابشلاب لا همرك أ نم نايلحملا

 ل اذا ىنل ىنبني ام لاّمف دمقاف تْئش نا هللا لودر اب اولاقو هيلع اول

 مأ نبا 0 هبأحنصأ ن نم فلأ يف جرخو لئاقب قاع هكا ةتحأل

 / ما ديلا ةزيدملا ني راس الف ةيدلاب ولدك ةاللا ىلع موتكم

 000 مأقملا يف از 3 وذ امضاَد عم شأنتلا ا ف ىنأ َن هللا كيع هنع

 نس

 3 م 0 :

 نم ةمئيخ هاو طنا وحلا نيب نمو ةنراح ينب ةرح لو هسيلَ هللا لص هللا

 تثحرسدوو 3 + ا ىلا يي 0 نم تعشلا و 5-3 هب لدن ةيراح ىبب

 نوسحخ مبيذ ةناعبسو لاتقللا متو نيمل لا عورز ىف عاوكلاو ربظلا شيرت ٠
5 5 1 : 5 

 اونأي القل ليثلاب نوحضنب شيلا فاخ مهبترو تاوخ وخا سولو فوغ

 راحو رادلا كديع ىثب نم ريم نب بعصم ىلا ءاوللا مفدو م,فلخ نم نايلمملا 1

 تنلةوسصفل تيب

 ةامرلا ىف ةيراح قب ند 0 عفارو يرازفلا بد'ج نب ةرهتما كيمو

5 2 0-3 1 

 باطكلا نب رمق نع هللا كدنبعءو دنز نب ةماسا دوو اماع ربثع ةسخ امبنسو

 ءاربلاة راح ىنب نمو مارحنب ورمو تباث نب دز راجنلا نب كلام ىبب نمو
 ع 3 0 2 ا

 نب دلاخ ليلا ةنيم لع شرق تلمجو اماع ردع ةعلرأ ذئموب مهعيبج ند

 هقح هس مالسلا هلع طعأو لهج ىأ نب ةمركع مهترسيم ىلعو ديلولا ١



 « عدو

 ع نم ايرق وأ لثم بازحألا ملك دعم هاجتاو انو ا

 1 اين لبي ال ءاصأ ند . ليو نع بذلاو مسو هيل هلل لض هل

 َ > اولتق ده سوالا ناكو لثم نورخآلا لمف الا كاذ نم اثيش

 لو هلع لا يلم للا لور جرزاانذأتساف هانركذ مفرشالا
 جرخأ ملذذأ ؟واذملاو رفالا ىف قرشالا نبا ريظن قمل ىبأ نبا

 3 ليقع نب هللا دع مهنم رقت ة ةينامع : ةماس ىبب نم مث جرزملا نم

 9 مآ ىف مم افلح ن» « ىعازجلا ىىلر نب ثرحلاو ةداتق وأو نانس
 هيف اوجرخو ةأرءا وأ اديلواولتقي نأوام و لبمء نب هللا دبع مهيلع

 5 1 ىبأ ناراد اءاورش اوءدمف ثالث هنس نم رخل ىداجج

 2 ٠ باوبالا اوقلغأ دقو مانو هرمس هنع فرصنا نأ دعب هل ةيلع

 ف د هورواسعت مث هتوصن هناكم اوفرعيل هودانو هيلع مهلك اوضفأ
 دو ىلع ىعانلا ماق ىتح هرهاظ اوماقأو رصقلا نم اوجرخو هولتق
 5 ريملاب لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىل اوبهذو هنو. اونقيتساف
 0 از هلع حض هقأس ىف ردك هءاصأف 00 0 عساف

 00 ريف ملسو هيلع هلل

 راح ءأ نم اوبلطو اورم ات دق ردب ةعقاو دع شيرق تناكو

 ملو هيلع هلا ىلص هللا لوسرب رحلاهب اوزمجتيل لاملاب مهونيعي نأ

 ١ ثد ”ةنسنم لاوشيف كاذو اهئامت>وابشب احأب شي م ترو
 ' في 0 تح اولقأو اورغ آل نأ ةظرفحلل اسال نعل

 وش علارف كلذو كانه داو ه داو ريغشىلع ةنيدملا لباقم ةخبسلا نطوب
0 ١ 



 « مو
 مهلا ذيناف ةنايخ موق نم نفاخ اماو ىلاعت هللا لزنأف سانا نحن انآ نملعتل

 نيملسملا ىلع اوراثذ قح ىف ىف مهقوسإ تا لتق لب للقو ءاوس ىلع

 للو هباع لا للص هللا كاوضد ميلا راسف هيلا 5 دبعلا ازءضنقتو

 فرط يف اوناكو ةبابل ابأ لا قو رخلا دع نب ريشب ةنيدملا ىلع لمعتساو '

 انما لخن الو عوز مذ ن نكي ملو عراد ةنامأ“ مهنم ل اقم ةثاعبس يف ةنيدملا

 مهر صحف 1 معو مهلاومأ نولممت ةغاضو.اراك اون

 مهفتكفهمكح لعاول زن ىتح مهن ادحأ ماك< ال ةليل ةرشذع سخ مالسلا هيلع

 هل نّدح ىتح ةبغرلا يف أو لولس نب ىبأ نب هللا دبع مهيف خيشف ارالا
 مهل ناك ام ذبخأو مهئالجاب رمأ مث مهءامد ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسرا

 رايد رهاظ ىلا م-م ىضف تماصلا نب ةدابع رم و عاببطو طولبن ني

 رعب مانا نجلا رسو هيل ذل ل 00

 ءارحصلايف سانلاب لصف ىحضالا ريضحو ةنبدملاىلا فرصنا مث هذخأ سمخ ا

 ملسو هيلع هللا ىلص هتيحضأ لوأ امهم ١: لاقيو نيناش هدب حذو

 مريع نيملسملا ٍضارتعا نم أوفونع دق ودب دا نال ا 1

 مسي راج ما 0 قارعلا قيرط نوكل.-إ اوراصو مأشلا قيراط ىف

 نم نايح نب تارغب اوراحتساو ةديمأ نناوفضو برخ ى ا 1

 ىبناو قارعلا قيرط ىلع ممم كاسو ءاتشلا ىف م-م جرخف لثاو نب ر
 عشك ةلينلا ةئاز لاملا م نم اهف امو لسو هيلع 1 ىلص ىننلا ىلا ريعلا ربخأ

 لسلا نايح نجار 70 ريغلاب نفلطو ميس راك رس ىف ةئراح نب ددإ

 مالس ناك و.افلأن يرشع ةمينغلا هذه سمح ناكو لسأو مالسالاب ذوعتف أريس

 ىلض هللا لوسر ىذؤي مفار وبأ هتنكو سيخ دوهب نم اذه قتلا ىبأ ن
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 هيو سو هيلع هلا يلص هللا لوسر ىلع ضرحب لمجف ةيمأ نب صييلا يب
 كتاعل ببشف ةندملا ىلا عمجر مث بيلقلا باخصا ىلع ىو راعشالا

 "نمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف نيماسملا ءاسنب بيش
 ظ

 او نب ةمالس نب ناكلمو ةماسم نب دم كلذل بدتناذ فرشالا نب
 7, نإ اابعو ةعاضرلا نم سكوخأ لبشالا دبع ينب نم ةلئان وبأ وهو

 قلو ةلراح ىنب نع ربج نب سدع وبأو ذاعم نب رشب نب ثرحلاو شقو
 ا 00.1 لص با نع طارح ل ريطأو ةمالس نب ناكتم هيا

 و امانط هباخصأو عيب قآ مآرو لاملا قضهيااكشو هنمنذا

 |.( د داوجرتت اسأل عر هو كاذ ىلا باجأق موحالس

 0 جرف ابكوثأوءارق هلبليف دفرغلا عبم ىلا لسو هيلع هللا ىلص

 . ني دم مضوو مهفويس هيلع اوعضومت ديم ريغ اوشمو هنصح

 0 رعذنا ةديقع ةحيم قاودعحاسو هلتق هتنثىف هعم ناك

 0ث  ثرحلا مهب حرج دقو موقت ميو نارينلا اودفوأو هيلاوخ ىلا

 8 رخآ ضِرعلا ةرحب مافاو مث رخأتو مدلا هفزف مهفويس ضعي
 رملا حرج ىلع لفت هوربخأو ىلصإ قو لجو هلي ليم ىبلا
 اف نم اوغاخ م .| هناب امل دوهملا لتقف نيماسملل نذاو

 ا 11 اين ذا قس تال, ناس ميتس
 وف ام مركحذو م-يظعوف مايالا ضعب يف عاقتيق ىبب قوسب
 1 اف ةشطبلا نم اشيرف باصألم مرذجو مهاتك هرمأ

 هاو مهنم تبضأف برملا نوفرميال اموق تيتا كنا كن رغبإل

5 

 م
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 هو
 هنا ليقواب رح قلب مو فرصنا مث مايأ ةثالث هياع ماقأور ,دكلا هل لاقي ءامخ

 ةبرس يف يللا هللا دبع نب بلاغ ثمن هناو ةمينغلاب | عجرو مهمعأ 100

 ةجحلا ىذ ىلا لسوهيلع هللا لصدللا لوسرماقأو ةمينغلاباوفرصناو مهنماولانف

 ردن ىراسأ رثك أ سو هيلع ا لص ل لوسر ىدفو

 ف جرخف ةنئيدملا وزد 5 ص ردن نم فر صنأ الل نايف نأ نا مث 3

 هيقلو بطخأ نب ىح هدنع ياروتف اليل رب .ضنلا نب. ىف قخ ىف ار ان

 ةئدملا فارطان سو عجر مث سانلا ربخي هملعأو هازقو مكشم نب مالس مالس

 لنسو هباع هللا لص هللا لوسر رفنف امل ثرحىف نيلجر لتقو الخ قرعذ
 نايفس وأ هتافو ردكلا ليو رذسنملا دبع نب ةبابل ابأ ةثيدملا ىلع لءءتساو

 نوماسملا اهذخاف اوففخيل مداوزأ نم قيوسلا اوحرط دقو نوكرشملاو

 مث نيربشل ردن دعل ةحملا ىذ ىف تتاكو وو ودلا ةو رع ت0

 لمعتساو نافطغ ايزاغ مرحلا ربش يف لو هلل لص هللا لوسر جرخ
 جرخ مْ :اب رجح ول 1و فرصناو رمص دجن ماقأف نافع نب ناهْء ةنيدملا ىلع

 كلر اشيرق ديرب لوالا عيبر رخآ ملسو هيلع هللا لص هلل لوسرإ

 ىلا كا انه ماقأو ابرح قاب ملو زاجحلا يف ادعم نارح غلبق موتكم ما نبا

 فرشالا نب سمك ن اكو ةنيدملا ىلا فرصناو ةئئاثلا ةنسلا نم ةيناثلا ىدامح

 ثنو ردب باحصأ بيصأ امو ريضنلا ىنب دوهي نم همأو ءىط نم الجر
 نيرنثبم ةحاور نب هللا دعو ةيرال نب دبز لسو هنلع هللا ُص دال

 كولو ترملا قازش1ءالؤهؤ اذه نقحا او لوا ْ

 مدق مث اهرهظ نم ريخ ضرالا نطبف ءالؤه باضأ دم ناكْنآَو نئانلا]

 ن 1 هددتو وسلا ةعاذو ىنأ نب ناطملا ىلع لزنو ةكم

 (مو) فانا



+( 04 )* 
 أ نب ةيمأو ةعافر ىبأ نب ةعافز هم نباو ةرينملا نب ماشه نب دلاخو ريم

 , ىلا انا ورمعو هلا دبعو ٍدلاخ وخأ ديلولا نب ديلولاو ةريغملا نب ةفيذح
 ,شتساو » ريسلا ىتكك يف نيروك ذم نيرخا ىف ور< نب ليمسو فلخ

 ءاقوىبأ نب ريمعو بلطملا نب ثراملا نب ةديبع نيرجابملا نم نيملسملا نم
 ' ناوفصو ةرهز ينب فيلح ىعازملا ةلضن نب ورم دبع نب نيلامثلا وذو
 هللا نذر باطما نب رم ىلوم مجرمو رهف نب ثرحلا ىنب نم ءاضيب
 مم راصتالا ن نءىدع ىنب فيلح للا ريكبلا نب لقاعو هلتقا مهس هباصأ

 ناد جرزملا نمو رذنملا دبع نب رشبمو ةمثيخ نب دعس سوالا
 0 ع لا د دير جل

 خب لاف نرلكأي تارمي هدب يفو ةنملا ىف بغريو داهملا ىلع ضحي
 ارو لثق يتح لئاقو نهب ىر مث ءالؤه ىلتقي نأ الا ةنملا نيبو ىني

 كلا ىف نمققارنب نب ةئراحو ةيراح دبع نإ بدبح ىنب نم ىلعملا
 اال ل لوشر رمأو بورما د تاجنا مث » ءارفع انبا ذوممو

 دم للا لعلسجو بارا ميل مطوبيلقلا ىلا اوبحسف نيكرسشملا لفي

 "مت راجتلانب نزامنب مغ نب رح نب لودبم نب ورم نب بمك نبا

 رضنلا قثع برضو هللا رمأ ممئانغلا مق ءارفصلا لزت الف ةنيدملا ىلا
 0 |[ ال ايلا قرم لز مراد دب ب نم ةدككدب ثرحلا

 7 || مو ىراسالا يف ناكو هيف ورم ىلأ نب طيس+ ىلا نبا

 0 نامل ابلخدف

 - داع | ملس ىب ديرب جرخف نافطغ عامجا ةندملا ىلا هعوجر دعب

 نبدأ راما ةليفزع نب هايس ةندملا يلف تفجتسلو هف رصنم
 -4 نع

5” 



 هل( سس )د

 ىلص هللا لوسر ندخأو هنومحم شيرعلا .باب ىلع راصنالا نم هعم موقو

 ضر جرخ من هللا رصن ىتأ دقف ركب بأاب رشنأ لاقف هبتلا مث لسو هيلع هللا '
3 

 ةنفحم موقلا هوجو يف رو سانلا
 ج رخف زاربلا نوبلطي ديلولا هنباو ةديش هوخأو ةبتع جرخف اوفحازت مث

 ةزمحلتفف للاط ىبا نب ىلعو:لاطملا دبع نب ةزمحو ثرحلا نب ةذسع مهلا

 ىلا ىلعو ةزمءاجو تاف هلجر عطفقف ةديبع ةبتع برضو ديلولاو ةبيش ىلعو

 ةحاور نب هللا ديعو ءارفع ائباذوعمو فوع مهلا زر ناك دقو هالتقف ةبتع

 مهنم لتقو نوكرشملا مزهف ةلوج مولا لاجو مبموق الا اوباف رامعنالا ند

 رماع نب ديلولاو ةعيبر انبأ ةبيشو ةبتع مه ريهأشم نذ الجر نوعبس دئموب

 هوجولا تهاش لوقي وهو ىضح نم

 ةدييبع ىضاعلا ن ديعس ادباو برح نب نايفس أن ةلظنحو ةيتع 21

 نب ىرتخبلا وأ همع ناو دوسالا نب ليقع ةوخاو كارا هئار ةرسألا

 ذاعم هيف كرتشا ماشه نب لبج واو دسا نب دابوخ نب لفوثو ماشه ٠
3 1 3 2 : 

 هوخاو هسار زحف قمر هيو دوعسم نإ هللأ كيع هدجؤو ءارفع انباذوعمو

 ما ىمداعلاو ججاجملا انإا ةيئمو هنلثو ةبك افلا نب سبق وأو همم نباو 1

 كيع نب سايعلا ساو ةدئاط مع نا ولا رب#و ىلع هناو فاخ نامأو

 تئاسلاو بلطملا دبع نب ثرحلا نب لفوثو بلاط ىنأ نب ليقعو ( لطملا

 ىصاعلا وأو بررح َن نايس ىأ نإ ور<#و باطما ب نم ديزي دبع نبا 3

 . لفوت ىب نم راما نب يدسعو صيعلا ىبا نب ديسا نب دلاخو عسيبولا نبأ
 ع :- 98 3 : .ءإه 7

 نإ بعصم وخا زيزع واو ناوزغ نب ةبتع مع نبا سمش دبع نب نامعو



 ا ١ ع

 ظ ايو لاف اؤمجراف ريعلاب ان وحي دق اناب شلرق ىلا ىصوأو اجنف

 الا عجرو ادبأ برعلا انابنو ال“ ا

 .رخاما لاقو مف اعالعمو مهغيح ناكو ةرهز ىبب عيمجم قيرش نإ
نب ناكو اومجراذ تحن دقو ملاومأ نومنمت

 : فا عم اورفتي مل ىدع و

 3 5 هللا لوسر قبسو ىرهز الو ىودع شيرق نم اردد دبشي

 0 .باصأو مييلي امم هلو لَن رطم هنع موطبو ردب ام ىلااهيرق لسو
 د ىلع مالسلا هيلع لزتف ريدلا ىلع مهناعأو ىداولا سهد نيملسملا

 11 نب ورم نب رذنملا نب ٍتابملا هل لاف ةنيدملا ىلا ردب هايم نم
 ١ ١ ةذيكملاو برحلا تدصق مأ هنع لوحت الف لزاما اذهب كلزنأ هلا

 اكأو انلزتعاذه سيلا الوسرايلاتف برحلاو ىأرلاوه لب ال مالسلا هيلع
 ةفابلك بلتلا روذنو هؤامنف اضوحهيلع ىنبنو هلزنتف موقلانم ءآمأىقدأ

 9 اونب مكلسو هيلع هللا لص هلا لوسر هتسحتتاف ءاملا مهانمنم دق

0 



 « ماا
 ىبهملا ءابغزلا نان يدعو ةدعاس ىن فيلح ىنهللا و رمت ن. سس اهلبق

 نع بكت مث هريغو نايفس ىبأ ز انغنأ نويسحتي ردب ىلا اجلا ل نال

 راشتساف مهريق و شارق جورخ هغابف نار قد يدا ىلع جرخو انيع ءارفصلا

 كاذاومهفو راصنالا هلوقبام ديرب وهو اونسحأو نورجاهلا ملكش هب هباحضأ
 كيمدانضكم رحبلا اذه أنب تضرعتسا ول لاق امذ ناكو ذاعم نب دعس مكتف

 هللا ناف اورشبأو اوريس لاقو كلذب رسف هللا ةكري لع هللا لوسراب انب رسف

 ثعلو ردب نم يرق ىلا نارقد نم اولحرا مث نيتفئاطلا قدحا ىتدعو دق

 امماوتاف شيرتل نيمالغ اوناصأف ربللا نوهنل رفنىف ادعسو ريبزلاو ايلع

 ىف ةيهارك [هوذكف شيرق ةاّمس نحي اولاقو يلصي مئاق مالنا ةلعاوخو

 امم ورضي اولمجف ةنؤملا ةلقو ةميننلل ريعلا نرم انوكي نأ ءاجرو ربخلا

 مهبلع ركن دأو لسو هيلع هللا لس هللا لودر م ربعلا نم نحن نالوقيف

 نورحشي ماو سيثكلا ءارو مهما أ هاربخاف شيرق نبأ ىنا ربخ نيمالغلل لاقو

 ةئاعستلا نيب موقلا مالسلا هيلع لاقف اعست اموبو لبالا نم ارشع امون

 ىدحت ريخ الو ناسدسحتي ايضم ناينهملا ىدعو نسل ناك دقؤ فلالاو

 ةنيهجا نم ورحم ن ئددخنو اممل نش يفايمتساو كلا ب ١0١|0
 ادغ ىنأت ريملا اهتبحاصل لوقت ىلا ىراوج نم ةيراج يدع ممسف امهمرقب

 وره نب ىدحم ىلا تءاجو كل ىذلا ك.طقاو مسه لمأو دغ ديل أ

 يللا سسجت اههدعب نايس ونأ ءاجو ريملاب ىدعو سيسإ عجرف اهقدصف'
 ايقتساف لتلا اذهل ناليعاخانأ نيبك آر لاف ادحأ تسسحأا له ىدح لات

 هللاوهذهل اف اههلحاور راعنأ نم تئقو |هخانمنايفس وأ ىتأف اضهمو ءاملا

 لحاسنلا قيرط ىلا ريملاب بكنتو رذح دقو اميرسس عمجرف بري فئالعأ



 2 د
 هينغ لوأ هذهو ةنيدملا ىلا نيملاس ةبتعو دعس مجرو امهنف ناسيك نبا

 خأ-|نب ورمل تقو مالسالا ىف تسمخ ةمينغ لوأو مالسالا ىف تمنغ
 ةيناثلا ردب ةمقو جيه ىذلا وه

 لع ةمبلس سأر ىلع ةبمكلا ىلا سدقملا تيب نع ةلبقلا تفرص مث

 انف راصناالا ضمد هممسو ربنملا ىلع كلذب بطخ ةنبدملا همدقم نم ارهش

 3 رشع ةيناك سأر ىلع ليقو مزح نبا هلاق ةبمكلا ىلا نيتعكر يلصف
 يلص هللا لوسر ماقاف ( ةيناثلا ردب ) كلذ ريغلشي ملو رشع ةتس ليقو

 / درقل اريع نا هنلب مث ةيناثلا ةنسلآ نم ناضمر ىلا ةئيدملاب لسو هيلع

 السجر نومنرأ وأ نوثالث ابعم ةكم ىلا ماشلا نم ةلبقم ةميظع لاومأ

 ادد لظوتا نب ةمرخعو قصاعلا نب ورم هعمو نايفس وبأ مهديمج شيرق
 ورحلاب ارضاح هرهظ ناك نم سمأو ريملا هذه ىلا نيملسملا مالسلا هيلع

 3 9 ىبأب هجورخ لضناو الاتق نظي مل هنال دشحلا يف لفتحيملو

 رفاق مهريمل مرنم ةكم لهأ ىلا هشنو ىرافنلا ورم نب مهص
 نر 011 واط هلل لم جرغم بم وأ ب اريسن الا اوبعراو
 ورلا نم هبابل | ابأ درو موتكم مأ نب وز# ةالضلا ىلع فاختساو ناضمر

 5 ْ ىلا عقدو ريم نب بمصم ىلا ءاولل ذدو ةنيدملا ىلع هلمعتشاو

 ٠ هنأح 021 عماناكو نيوادوس اتاك لاقي ىرخأ راضنالا نم :لحز أو

 رددت ةقاسلا ىلع لمجو طق اهنوبقمي اريغ نوعبس ذثموب لو هيلع دنا
 ذئموب راصنالا ةبارو راجنلا ين نم ةعبقعبق ىلأ

 8 ١ ذأعم نب دعس عم

 : | رثب ىلا مث ماع تاريخص ىلا اؤهنا مث ةفيللا ينذ ىلا ةشيدملا بقت

 /| هيلع ( ثمنو ) ءارغ_لا ىلا قيرطلا نع نيميلا تاذ اوعجر م



 كي 0ك

 بف ةنيذملا حرس ىلع راغأ نيح رباج نب زركب لطي نيرجابملا نء طهر
 ىف ىلوالا ردن نم هعجرم ش>ج نب هللا دبع ثمن ( ام:و) عجرو رارملا

 نا ةشاكعو ةبتع نب ةفيذح وأ مهو نيرجابملا نم ةيناهب هثغل جر رهش

 نب دعسو روصنم نب نزام نب ناوزغ نب ةبتعو ةعز 0 اسأ نب ندحم

 نب هللا دبع نب دقاوو يدع ىنب فيل> ىزتعلا ةعببر نب صماعو صاقو ىبأ

 رهف نم اضيب نب ليسو ن دع_سو 2 نب دلاخو ميك نب ةأنم ديز

 هركي.الو نيمو: ريسيىت> هيف رظنب ال نأ هرمأو اباتك هل ىتكو كلام نبا

 قى نإ دعو نيمو دعب تاتكلا ارق ( ايلف ) هاحصأ 0 ادحأ

 مهرابخأ نانا ملعتو اشيرق اهب دصرتو فئاطلاو ةكم نيب 22 لو

 ضيافة ةدابشلا بحأ نمو فئاطلاو ةكم ني ةلخنلا َلْزَاَن ى> لاقو هءاحصأ

 ناوزغ نب ةبتعو صاقو ىلأ نب دءسل لْضف مهلك ا وضف ادحأ هركتسأ 3

 ةلل ىلا نوفابلا رفثو هبلط ىف افاختف هنايقت. ناك ايط ريما قيرطلا ضع ف

 ع

 ريخاف

 لأ دبع نن نامءوىرضحلا نب ورماهف ةراجن لمحت شيرفل ريع مهب ترف

 . نم موب رخآا كلذو مالوم كاملا نب كلا لفوت رخو نب

 اونتعأو اوقفتا مث مارحلا ربشلا مهضع»! جرحو نوملسملا رواشتف بجر

 نامء اورسأو هلتفف ىىرضألا نب ورم هللا دبع نددقاو رف مهف ةصرفل

 دقونيريسالاو ريعلاب اومدقو لفون تلفأو ناسيك نب ؟تملاو هللا دبع ن

 روشلا ىف كلذ ميلعف لسو هيلع هلا يلص ىنلا ركنأف هولزمف سم اجرت
 لاتق 5 مارخلا ر رشا نع.كتولئس ىلاعت هللا لزنأ مثمهدبأ يف طقسف م ارم

 ىنلاضبقو مع ىترسفا وعاطتسان ا يبد نعكو كو درت يتح هلوق ىلا ةنآآلا

 ممل ملسأو نيريسالا ىف ءادفلالبقو ةمينغلا مسقو سسجلا ملسو هيلع لا يس
1 



 ّ « لإ
 + و نيفلأ وحن شبرق ريع نأ هنلب م ( طاوب ) بلطملا دبع نب ةز
 | م هلم ىلإ ةبعاذ شرق نم لجر ةلامو فلخ نب ةيمأ انيف
 ىلع .نب ناهثع نب بئاسلا ةنيدملا ىلع لمعتساو اهضارتعال رخآلا

 أ ْ ل مج رو مهل ابو طاوب يلاىهناف ذاعم نب دعس ىربطلا

 ابا ةنيدملا ىلع فلختساو اشيرق ايزاغ ىلوالا يداج ىف جرخ مث

 م د قيرطلا ىلا نأ ىلا قارطلا نم بنات نع كلسف دسألا دع
 لو ىلوالا ىدامج يب كلانه ماقأف عبفي ناب نم ةريبشملا ىلا م املا

 لاردب) ابرج قلو موةنيدملا ىلا جز مث لدم ىن عقاوو ةيئاثلا يداج
0 0 00 

 0 0 0 يفهثنب ءاوبالادمب ةزيح

 دب لو ىنوللا ور مينب ىدجم مهذي زجحف ةكم لهأ نم بكار ةثامثث يف
تس ىف ىلطلا نب ثرحلا نب ةديبعشمب «اهنمو )

 ْ نم نينامئابك ارني

 نب: ءركع مسمع ناك يرق نم اهظع اعمجاهب قلو رارملا ةينث علبف

 لا عم ناكو لاتق منيب نك. لو فيخالا نب صفح نب زركم ليقو

 نكلا مماجرخ ناوزغ نب ةبتعو ورم نب دادقلا نيملسلا نم ذثموب

 م! اجو نيماسملا ىلا ابربف مس وهيلع هللأ للبص ىنلاب قاحالا ىلا لييسلا

 دلوأ امج الا لبق ناك انها تاتخاو نيبراقتم ةديبعو ةزيخ

 ١ : ناك ةزمح ثءب نا يربطلا «لاقو» لبو هيلعمأ لع ف لوسر

 صاقو ىبأ نب دعس ثمب « اهنمو : ةرجهلا نم رهشأ ةعبسل لاوش



 # د

 ىبأ نيو بوبأ أو ريم نب بعصم نيبو بك نب "أو ديز نب ديهس
 نب رامت نيبو لبشالا دبع ىن نم شقو نب رشا نب دابعو ةبتع نب ةفيدح
 نب تبان لب ليقو لبشالا دبع ىبب فيلح ىذعلا ناهلا نب ةفيذحو رسأب

 نيبو ةيءاس نإ نم ورم نيرذتلاو يرانتلاَرذا أ نيبو 00 ردا

 نم ةدعاس نب ميوعو ىلا بغى دعا فرح ةعتلب ىلأ نب بطاح

 ىنب نم ةعئلب نب ريمعو ءادردلا ىبأو ىسرافلا نايس نيبو فوع نب ورع ىإ

 تضر )6 ىمعتللا ةحيورىأو ةمامحنبلالب نيب وريم وخأجرزملا نب ث رملا

 تناكنأ دعب اعيرأ تراصف نيتعكر رضاملا ةالص ىف ديزو لابو ةاكزلا

 ربظو دؤهلا روهمج رفكو مالس نب هللا دبع لسأ 5 اريضحو ارفس نيتمكر

 نم ممول ةاعارم مالسالا نوربظي نوتفانم جرزاغاو سوالا نم موق

 لولسنباىبأن ب هللا دبع جرزملا نم مهسؤر ناكو رفكلا نورسيو راصنالا
 فينح نب دابعو تماصلانب ليهس نب ثرللا سوالا نمو سبق نب دجلاو
 دوهلانم موقناكو رارضلا دجسم لهأ نم سوأ هوخأو ىظبق نب علرمو

 نب ديزو سينخ نب دعس مسهنم رفكلا نونطبي مو مالسألاب اوذومت اضن
 اروبخ نب ةنانكحو تواندلا نب دبز نب ةعافرو ةعزخ نب مفارو تجهل

 جرخةنبددملا لسوهيلع هللا ىلص ىنلا مدقم دعب رفص رهش ناكالو ( ءاوالا |
 دعس ةنديددلا ىلع لمعتساو ةروص ىنبو اشيرق ديرب هباحصأ نم نيتئام ل 1

 ىبب ديس ور< نب يشخم هضرتعاو مهقلي مو ءاونالاو نادو غابف ةدابع نب

 ةنبدملا ىلا عجروهل دقمف هءوق ةعداوم هلأسو ةنانك نب تان دبع نب ة ةرمم

 ناناكتملا نادوبو ءاونالاب ىمسيو هسفنب اهازغ ةازغ لوأ ىهو ابرح قاب.

 انف ءاوالا تحاص ناكو لايمأ ة ةتس وحنب نايراقتم اهو امها ىهثا نأ:

 (بن)ل د 31



 يدك ١

 2 جرو اهفاخ تفثتلا مث انثي لو د يعل ريغ تش.ءو تماقف لزني لو

 © لو هيلع هللا للص هللا لوسر لزنو ترقتساو تكربف لوالا اهناكم
 نأ دارأو دبرملا نعلأسو هيلع لزتف.هراد ىلا هلحر بوبأ ونأ لمخو

 أ مث هلوبق نم ىبأف هايا ءوبهو نأ دعب راجنلا ىب نم هارتشاف ادجسم
 . :داضع لمجو نبللاب دجسملا ينبو تمطقف لخنلابو تشدنف روبقلاب

 َّنل ةبح نوملسملا هيف لمجو دب رجلا هفتسو لخنلاع وذج هيراوسو
 39 ةعداومو حلص باتك منيو هنب بتكو دوهلا عداو مث لجو

 . .اوبلطف راجنلا ينب اين ناكو ةرارز قادما تام مث مهيلعو ممل

 تناك رخآ نود رخآ ممم اهب صخب لو مكين انأ لافف هناكم بيق

 3 أ نب هلا دبع ربخأ ةكم ىلا طق را نب هللا دبع عججر امل م مهقان

 دس | تت ةادفو (أاساو خا ةدلاع دسم جرطم لحج

 3 | تاب ةشلاع ملسو هيلع هللا يلص هللا لور جورتو ةنبدملا اومدنف

لص هللا لوسر ثملو حنسلاب ركب ىبأ لزنمىف اهب ىببو
 | و هيلع هللا ل

 غب ةك* نم هيلا نهامحف ةممز تنب 5 ةدوس هتجوزو هنأنب ىلا مفار

 : اخ نم لثاو نب ىمصاعلاو ةريغملا نب ديلولاو ةحيجا ىلأ توع

 م يراصنالاو نيرجاملا نيب اس هيلع هللا يلص هللا وسو ىخآ

 فلاركب ىبأ نيو لسبج نب ذاعمو ةشيلاب وهو لئاو ىبأ نب رفعج

 أس ىف نء كلام نب نامْعو باطحلا نب رم نيبو ديز نب ةجراخو
 سو وع نب نمحرلا دبع نيبو ذاعم نب دعسو حارجلانب ةديبع ىبأ

 : ٠ نإ ةحلط نيبو شقو نب ةملسو ماوملا نب ريب لا نييو عسير

 ناس ىخأ تبت نب سوأو نافع نب نامع نيو كلام نب بمكو



 ه4( فمز#

 نأ ىنلا نم بلطو اهل اوس نأو نامالاب يداتف ضرالا فة ١ مئاوق
 ىلع ةكم لهسأ نم ليلدلا كلسو هرمأب ركب وأ هيتكف اباتك هل تتكبأ

 ىلا وعنمم ابقوىلا مث ججرعلاىلا اد, دقزاجأو ماو نافسع نم لفسأ لحاسلا

 عيبر نم تلخ ةرشع ىتنثال نينثالا مون لاوزلا نم ابيرق اهودروو ةنيدللا

 لالظلا تصلق اذا يح هنورظتنب اوناكدقو هنوقلتي راضنالا جرخو لوالا

 ابقي مالسلا هيلع لزو ةلذ لظ يف ركب ىنأ عم هوقلتف مهتويب ىلا اوعجرا
 ىنب يف خسلاب ركب وبأ لزنو مدملا نب موثلكى ع ليقو ةمثيخ نب دعس ىلع
 مم قلو ديز نب ةجراخ ىلع ليقو دسأ نإ بيخ ىلع جرزخ نب ثرحلا'

 ينلا دنع تناك ىتلا شانلل عئادولا در نأ دس ةكج ىو ا هللا ذر ل

 كلانه لسو هيلعللا لص لوسر ماقأو اب همم لف لسو هيله هنا لص

 ىف اهالضف فوع نب ملاس ي يفب يف ةممجا هتكردأو هللا رمأ امل ضن مئامابأ

 ىلا اوردابتو 0 ميش ل 1 دس ىثب نم لاجر هيلا بغرو كلانه دجسملا

 ىثم مث ةرومأم اهناف اهليبس اولخ مالسلا هيلع لاف هتكربل امانتغا هتقان ماطخا
 ماطخنوردتبي مهلاجرهيلا ردابتف ةضايب ىنب رادب رم نأ ىلا هيلاوح راصنالاو .

 مسهفو لاحر هاقلتف ةدعاس ينب رادب رم مث ةرومأم اه اف اهوعد لاَتف ةقانلا

 نيرخالل لاقام لثم مهل لاقو كلذك هوعدو ورم نب رذنملاو ةدابع نب دعس .

 هللا نبعو ديزنبةجراخو عببرلا نب دعس اماف جرزحلان ةيراح ىثب راد ىلا مث ٠

 مه لاقو اواعفقتلطملا دع لاوخأ احنلا نب يدع ىنايإ ِ 6ع * ةحاور نبا:

 هدجيسمبنأب يلع هتقان تكربف راحنلا نب كلام ىن راد ىأ نأ ىلا كلذ لثم.

 ليوسو لبس امبمسأءأ رفع نب ذاعم ردح قومهم نيمالغل د دئمو وهو مويلا ٍ

 أهربظ ىلع قلو ةقانلا تلارب م مدع نمو نيكر ملل روبقو لخيو برخ 0
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 ولتقيف .ادلج اباش تف مهنم ةليبق لك نم او ريختي نأ ىلع اوقفتا مث مهنع
 1 برح ىلع فانم دبع ونب ردي الو لئابقلا يف همد قرفتؤ اعبمج

 مهل لس ىبتلا ىلا كالذم قولا ءاجو مهليل نم كاذق اودعتساو

 رف لعمان نأ بلاط ىأ نب ىلع ىسأ هلزنم باب لع مهدسر ىار الف

 مسو هيلع هلا لص هللا لوسو حرش مدري حشوتو
 الر مهياع

 9 أ اف مليا لول اومقأو ار بسر ىلع عضوو مهراصبأ ىلع ىلا
 ال 1١ اف ادق لسو هيلع هلل لس يأ نأ اوملعف ىلع مهلا جرخ

 1 ةرأ نب للادبع رجاتساوقددصلا ركب ىبأ عم سو ةيلع هللا لص

 | يبكيو ملا لاب لدي فاسدبم نيزكي ىف م

 رطلاب البلد ناكو هرمأب اّثو امهنكل لئاو نب ىصاعلل افيلحو ارفاكناكو

 ا لفة ردة ل
 | نب هللا دبع ناكو هيف الخدف ةكم لفسأب روث لبج ىف ىذلا راذلا اتأو

 14 حير همنغ ىعازو ركب ىبأ ىلوم ةريوف نب رماعو زابخالاب امهتأت ركب

 آنطلاب امهيتان ركب ىبأ تنبءامسأو اهبل نم امهتجاح اذخأيل اليل امهلع

 7 ماعلا ميعمو هوعبتا شيرف هبدمف املو هللا دبع رثآ مغلاب !رماع

 أ لت توبكنما جنب اذاو رثالا عطقنا انهاقو راثلا دنع فقو ىتج
 ا مطارد ةقان ةلئام اواعجو اومجرو كلذ ىلا اونأمطأف
 وةريبف نب رماعركب وبافدرأو ايكرفاماحارب تال دعب طقرأ نبا

 هنينا الا تاذتيمسف ةرفسلاتظدرو اهقاطن تقشو امل ةرفسب ءامسأ
 :ن رب كلام نب ةقارسد اورمو مهرد فال آ ةتس وحب هلام عيجج ركب وأ

 0 روع ام تارا مهدريل موعبلاف



 كدي اي
 هفيلحو ملسو هيلعانلا ل هللا لوسرىلوم ةنراحنب ديزهعمو باطملا دبعنا

 موثلكل ع | أب فوع نب ورم ىنب يف اولزنف ىونغلا نصح نب زانك دئرم وأ
 ةئاثأ نب حطسم مهيف فانم دس نب بلطملا ىبب نم ةءاجح لزتو مدهلا نبا
 لزنو ابق نالحسملا ين ف ناوزف نةبح نوم تزاللا 0000
 ىبب ىف عيبرلا نب دم-س ىلع نيرجابملا نم لاجر يف فوع نب نمر ا ذسبع
 ي زعلادبع نب مرىبأ نب ةربس وبأو ماوعلانب رييزلا لزتو جرزملا نب 59-05

 بءصم لزنو ابجحج ىنب راد يفحالملا ةديحأ نب ةبتع نب دمت نب رذنملا ىلع

 ةبتع نب ةسفيذح وبأ لزنو لبشالا دبع ىنب ىف ذاعم نب دعس ىلع ريم نب
 لبشالادبع ىنب نم رنثن نن ذابع ىلع قزاملا ناوزغ نب ةيعو 16 ءالوبو

 احوز تناك س والا نم 318 ها هتقتعأ امناو ةفيذخ ىلأ قيتع دع ملاس نكي لو

 نافع ن نامع لزنو هيلا بسسنو هاندتف ذاعم تنب ةئيدن اس ةفبدح ىنال

 6 نمل نع دعا ف و تبان ن نان نع نورا للا للا ا
 اماقأ | همافسلاط فأن لعو ركب بأ الا سو هيلع هبا قيم نا وتر مم

 ةرونملا ىف 4 ندي نأ لح ملسو هيلع هللا يلص ناكو هرمأب

 ةءيش هل راص دق لس 4 هيلع هللا 5 هللا لوسر نأ شإرق تملءالو

 نيرجاوملا نم هباحصأ ناو م- مب قادالا ىلع عمج هاو مهريدغ نم راضنأو

 1 م1 شم كلذأ ترمتحاو 5 ىف نوء:ضي ام اورواشت مهلا هوةيدس

 ن ريبجو ىدع نب ةميهطو ةسيمأ ىب نم نايفس وأو ةبيشو ةبتع ةودنلا

 رادلادبع ىنب نم ثراملا نب سضنلاو لفون ىبب نم رماع نب ثراماو مطم
 نب هع ا موس ىنإ نم م جادحلا انبا هبلمو هينا و موز ىنب نم لهج وأو

 هجارخا وأ هسل> يف اورواشتف شارق نمدعي ال نم مهمو حج نم فاخ
[1 



 يا

 لاطنلا نيجرزملادمسدمسايو ... ارصان تنأ نكس والا دعس دعسايأ

 أك ةينم سودرفلايف هللا ىلع اينمتو ىدبهلا ىعاد ىلا ابجا
 اقرت اذسودرفلا نم نانج ىدسملا كلاطلل هللا باوث ناف

 آلآ انف الو ) ذاع نب دمسو ةدابع نب دعس هّللاو امه لاتف

 امن ةكمم لسَو هيلع ملأ: يلص هللا لوسر نوتأ, اهلهأ قفطو ةنبدملاب
 ١ زن م ديدش دبج كلذ نم مهاصأف مهنيد نع نيدلسملا اونتفي نأ ىلع

 اعبإ تمت الف هلل هلكن بدلا نوكيو ةنتف نوكنتال ىتح مهولتاقو ىلاعت ٠
 5 نم هباحصأ ملسو هيلع نا ىلصص هللا لوسر سمأ هانفصو أم ىلع
 نإ ةملس وبا ج رخ نم لواو الاسرأ اوجرخف ةندملا ىلا ةرجهلاب

 !هناصإب ىدع ىنب فيل> ةعيبر نب رماع رجاه مث ابقيف لزنو دسالا

 زخ نإ دسأ ىب نم شحج ىب عيجج رجاه مث مناف نب ةمثيخىبأ تنب
 م ىنب ءاماح دسأ ىنب نم ةعامجو نصحم نب ةشاكع م ابقب اولزأو

 ٠ مث ةبيبح مأو ةنمح اهاتخاو نينمؤملا مأ شحج تنب ٍبايز مسونف
 وما يف اولزتف ابك ار نيرشع ىف ةعيبر ىبأ نب شايعو باطما نب رمح

 - وبأءاجو ةميذح ىبأ ىلوم ملاس مه ىلصي ناكو دبز نب ةيمأ يبب يف
 4 3 هوسحف ةكم ىلإ هدرو ةعدر ىلأ نب شايع عداخف ءاشم نا

 هو دز همم نبا ديعسو دبزز هوخأ زم مم رجاهو عجرو نيح دما

 « ةعامجو ىمبسلا ةفاذح نب سينخ نيتمؤملا مأ ةصفح هتنب ىلع
 ور ب فوع ىنب نم رذنملا دبع نب ةعافر ىلع ابقب اولزت ىدع ين
 فاس نب بييبح ىلع نانس نب بيهبصو وه لزتف هللا دبع نب ةحاط



 ( ؟ةح)

 سقلا ءيرما نب كلام ن نإ ريس هز ىبَأ نب رمع نب عييرلا نب دعس مهريغ

 نب ةحاور نب هللا د ٍعو جرزملا نب بعك نب ةبلعتو كلام نب كلامو

 نب ديبع نب نانس نب ءاذخ نب رخصنب رورءمنب ءاربلاو سيقلا ءىرما
 رباج وأ مارح نب ورم نب هللا دبعو ةماس نب بعك نب مغ نإ ىدع
 ةبلعا نب دنزن نب دو دبع ع نإ نادول نإ ةيراخ نب ماد نب ةدابع نب 28

 كاسب نإ ريضح نب كيس مهو س سواالا نم ةيالثو ةدعاس نإ جدز زألا ن

 نب دعسو لبشالا دبع نب ديز نب سلا ءىرما نب عفار نب كيتع 1
 ةلهأ نب ديز نب رذنملا نب ةعافرو سوالا نب كلام نب ثراحلا نب ةمثيخ

 ونأ مدسق دقو سوالا نب كلام نب فوع نب ورم نب كلامنب ديز نبأ

 معأ هللا اذه ةعافر ناكم نابيتلا نب مئيملا

 عوجرلاب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ممر٠ا(ةعببلا هذه تمتاملو)

 راصنالا ىلع مهنم ةلملا تدفف شيرق ىلا ربأا ىو اوعجرف مهلاحر ىلا
 نباىبأ نب هللادبع مهلاقو محل اوفا-و كلذ اوركنأف مهوبتاعف مهلاحر ىف

 قرفتو هنعااوفرصنافهملعأ ال انأو اذه لثم ىلع اوقفتيل ىوق ناكام لولب

 دعس اوكردأف مهبلط ىف اوجرخف ربملا ةحص شيرق تماءو ينم نم سانلا

 نب رييجم ىدان ىت> هرعشب هنورجو هنو رضي ةكم ىلا هن اًؤاحف ةدابع نبأ
 تناك دقو هيف ناك امم هاصلخف هدإبب (مهريجم ناكو ةيمأ نب ثرحلاو ميطم

 سيق ىبأ لبج ىلع اليل حيصي احْئاص اوممس كلذ لبق شير
 فلاخ فالخ ىشخال ةكع دم حيبصن نا دعسلا مسيناف ْ 1

 ةلبيلا ىف ناك الف ميذه دمسو ركب دعسس نا دعسلا نايفس وبأ لاقف
 ٠ لوقي هوعمسب ةمباق



 « اغلا

 2, [ دبع ىببل اراج ناكو ةرارز نب دعسا ىلا ريضملا نأ كيسأو ذانم

 !مشالادبع ىبب عيجج امهمالسإب لسأو مالسالا ىلا هللا اهادبف هيلع او ركتاف

 ف الآ راصنالا رود ن٠ راد قبت ملو ءاسنلاو لاجرلا دحاو موبىف

 زتاوو لئاوو ةمطخو ديز نب ةيمأ ىنب اشاح ءاسنو لاخر نوملسملا
 بم سببت وبأ مهديس موقت مهنم ملسأف ةنبدملا لاو ىفاوناكو والا نم

 ”اوملساف قدنملا ناك ىتح مالسالا نع مهب فقوف رعاشلاتاسالا نبا

 ول ىلإ همم ج رخو ةكم ىلا ريم نبا روك ذملا لس مجرم

 'ةلج ىف لسمو هيلع هللا لص ىنلا ءاقلل راصنالا نم لسأ نمم ةعامج
 1 ملسو هيلع هللا لص هلا لوسر اودعاوو ةكم اوفاوف دمب اوملسي مل مينم

 اخر نع نيللستم ةبمعلا ىلا مهداعيم ةليل اوفاوو قإرشتلا مايأ طسوأ نم
 نب ورم نب هللا دبع ميعم سغحو مهموق رافك نم رضح نم رس

 < نأ ل عسو هيلع للا ىلص هلا لوسر اوديابف ةليالا كلت لسأو رباج وأ
 : ض وه مهيلا لحرب ناو مهرزأو مهءانبأو مهءاسن هئم نوعنكأم

 "قوت امناو دعب هموق نيد ىلع ناكو للطملا دبع نب سابعلا رضحو
 وحلا ماقلا ةلسبالا كلت ىف رورعم نب ءاربلل ناكو لسو هيلع هلا لص
 ن لوأ ناكو لسمو هيلع هلل ىلص هللا لوسرل قئوتلاو صالخالا
 لو نيتآرماو الجر نيعبسو انالث ةلللا كانت اومياب نيذلا ةدع تناكو

 يموت ىلع نونوكي ابيفن رششع ىثا لسو هيلع هللا لص هلا لوسر مهنم
 كك موق ىلع نك مثأ مهل لاقو سوالا نم ةثالثو ججرزحلا نم

 | نم جرزملا نف ىوق ىلع لينك انأو ميرم نب ىسيل نييراوملا

 ١ نب ةدابعو كلام نب مفارو ةرارز نب دبس لوألا ةبععلا



 ي مرحا#»

 مف اندفاع ا اولاقر | لس او زئماذ هيلا انوقبسي الف دوهيلا هن يتدحت

 كب ميتلك عمجي نأ هللا ىسف هيلا انتوعدام ىلا مهوعدنو فرصنتف ابو رح

 اشف ىتح مالسالا ىلا اوعدو ةئيدملا ىلا اوفرصنافكن ءزع ادحأ نوكي الفا

 ملسو هيلع نا لص ىبلا ركذ اهيفو الا راصنالا رود نم زاد قي ليو ب
 ةس+ل مهلم الجر رشع انثا راصنالا نم ةكم مدق لباقلا ماعلا ناكاذا ىت>

 نمةعبسو اهرضح مل هناف هللا دبع نب رباج ادعام مهانركذ يذلا ةتسلا نم
 نبا هنا ليقو روك ذملا ثرملا نب فوع وخأ ثرملا نب ذاعم مهو مهريغ

 نب ةدابعو قيرز نب رماع نب دلاخو ةدلاخ نب سيق دبع نب ناوك ذو ءا :

 ور نب مرصا نب ةفرص نية قب دهف: نب موتي ا
 نبكلام نب ةلضن نب ةدابع نب سابعلاو بيبح ينب نم ةبيصع نب ةدابع نبأ

 ةرشع ءالؤه فوع نب وره نب فوع نب ملاس نب مغ نب ديز نب نالجعل
 دبع ينب نم وهو تلاهتلا نب كلام مثيلا ونأ سوالا نمو ججرزمللا ن
 ميوعو سوأ نب كلام نب رمح نب ج رزللانب ثرأا نب مثجنب لبشال
 عيابف ةثراح نب سوالا نم كلام نب فوع نب ورمج ىنب نم ةدسعاس نب

 نأ لبق كلذو ءاسنلا ةغبب ىلع ةبقعلا دنع ملسوهيلعهللا لص هللا لوسرءالؤن
 اوكرشيالنأ لعورلسو هيلع هللا لص هللا لوسرل ةعاطلا ىلع برأا ضر

 الف بذكلا اورتفي الو مهدالوأ اوا-تيالو اونزي الو اورسيالو ائيش هلل
 بعصمو مونكم مأ نبالسو هيلع هللا لص هللا لوسر ثعب مهفارصنا ناح
 لزتق مئارشلاو نارقلا 3 ملسأ نم ملعيو مالسالا ىلا مه 2 0

 رياك قلخج هيدي لع لبا يعزل تعطصتم ناكو ةرارز نب دعسا ىلع ةنيدمل
 نب دعس ءاجف ةلاخلا ىنا ةرارز نب دعساو ذاعم نب دعس ناكو رامدنالا ن

 مي



 ظ « دو
 د نم مهنم ناك برعلا لئابقت نم مهريغو ةعاضق نم بلكو ناطحق نم
 : 0 00 ضرع 0 3

 هي ا ا ا ا

 : 1 1 تينا سيلا وأ ةكعرس م ثا لبق كلذو مهبورح
 ٠ 1 8 لوس مهاعدف فمملا نوبلطب لبشالا دبع ىبب نم هموق

 أو اذه اندح ابا ناكو.مهنم ذاعم نب سابا لاف مالسالا ىلا لسو

 1 / مهدالب ىلا اوفرصنا مث تكسف رسيملا وبأ هرهتاف هل انثج امم

 2 1 الوعر انا م استاهل اقف نما تامو فلما

 ١ ًأةمامأ وبأ مهو جرزملا نم رمت ةتس مسوملا ىف ةبقعلا دنع قت
 !١ قوعو راجنلا نب كلام نب مغ نب ةبلع' نب ديبع نب سدع نبا
 : نب كلام نب عفارو ءارفع نب وهو مغ نب كلام نب داوس نب ةعافر

 و جرزحلا نب مشج نب ةبضغ نب كلام نب ديز نب رءأع نب ورم نبا

 ياس نإ بسك نب مغ نب داوس نب ورمج نب. ةرديح نب رماع

 : : | ١ واو ةبنسو مج ني دير ني هرم ني دسأ تب ىلع

 اعل نب باثرنب هللا دبع نب ر.اجو ةملس نب مل مغ نب مك نب مارح
 0.1 لور يهاعدف ةءلس نب بكن ب منغ ن ىدع نب ديبع نبا

 ١ اك مهنا ريج دوهبلا نأ مهل هللا عنض نم ناكو مالسالا ىلا 5

 وانس شب ريت لق لظأ دقو ثمب اينن نإ
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 هلظىلا ىوأفةعببر ىنبا ةبيشو ةبتع طاح ىلا هوألأ ىتح هوعبئاف مهءاهمس

 قوق فعض وكشأ 0” ميلا ص م ىلا 90 مكر 3 نايطا ىتح

 نيفعضتسملا بر تنا نيمجارلا محرا تنا سانلا ىلع ىناوهو ىتايح ةلقو

 منا يرمأ هتكلم ودع ىلا وأ ىتءوجت, ضيفن ىلا قاكت نم لا فر تنأ

 كهجو رونب ذؤعأ ىل مسوأ كتيفاع نكلو ىلابأ الف بضغ "ىلع كب نكي
 ىب لزم نأ نم ةرخآلاو ايزدلا رمأ هيلع حلصو تايلظلا هل تفرشأ ىذلا

 ةوق الو لوح الو ىضرث ىتح ىتتعلا كل كطخس "لع لحن وأ كبضغ
 نم ىلصي ماقو ةلخنب تاب ةكم ىلا فئاطلا نم فزصنا ( الو ) كب الا
 لص هللا لوسر لخد م نارقلا اوممسو نتا نمره رف لكلا فون

 ىلع كلذ رع نال ىقدع نب معطملا ارجوا

 ورم نب لردك هع مد ة مل مهم هلبق ا اع اوردتماو تكلا سور نم ةد

 لسوهيلع هللا لص هلا لور هادو مهضعل 00 اعدو مس ئسودلا

 - لع وسلا هلقتف هلاعد مت ١ رو هيو لاجل ةمالع هل هللا لمجي نأ

 مث نسدّقملا تيب ىلا ءارسالا ناكمث مزح نبا لات رونلا ىذب فرعي ناكو
 ئهتملا ةردسو ىوأملا ةنج ىأرو ءايبنالا نم قل نا قلو 01 لإ

 ءارسالا ( ىربطلا دنعو ) ةليللا كلن يف ةالصلا تضرفو ةسداسلا ءامسلا ىف

 نرمي لسو هيلع هللا لص لالوسر 5 ىجولا كوأ ناك فران نارا
 مالسالا موملع ضرعيل مهزانم 2 م ا مسوملا يف برعلا دوفو ىلع هسفنا

 0 وضرعتي كلذعم شيرقو نا :ارقلا مهياع ولتيو هرضن ىلا مهوعدنو

 ىف م-ملع ضرع نيرذلا نم ناكو بهل وبأ كلذ ىف مهترثك أو هنم اولبق نأ

 ةدنكوةعير نمةفين> ونب ونابيش ونب ورضم نمةعصعص نب رئاعو مول م

 ا



 0 . « لإ

 ىلا ْ 1 مر ركذو فانم دبعنب لفون نب ىدع نب / مطم

 فلا ضمن ىف اوماقو مباك اوباجافدوالا نب هعمزو مشاه نب ىرتخبلا

 أ ةفيحصلا نأ لسو هيلع هنا يلص ىبنلا نع نع مرغأب دقو
 ., ةضرالا تاك

 حضن و اوزخف لاق اكاهودجوف مهعجأب اوماقف هللا ءامسأ اشاح ابلك

 من هدرف ةنغدلا نبا هيقق كلذل جرخو ةرجحلا ركحب وبأ مجأ م

 3 اوملسأ دق اشيرق نأ بذاك ربخ ةشبلا نمرأ ىف نيزجابلاب

 ظ ظ ابعو هنأرماو ةفيذح وبأو هتجوزو نافع نب نامع مه موق ةكم

 نب بعصمو فوع نب نمحرلا دبعو ماوعلا نب رييزلاو ناوزغ نب ةبتع

 نب ةملس وأو دوعس# نب هللا دبعو ورم نب دادقملاو هوخأو

 مونبو رسأي نب رامتو ةرينملا نب ماشه نب ةملسو نينمؤللا مأ هتأر ماو
 8 ماشهو ةفادحنب سينخو فاسلا هنباو نامعو ةمادقو هللا دبع

 و ْؤلنب رماعىنب نم ةمرخمنب هللا دبعو هتأرماو ةعيبر نب رماعو

 1 نإ ةديبع وأو ةلوخ نب دعسو ورم نب ناركسلا نب لبس نبا

 لم ةكم نيململا اودجوأ 2 ىبأ نب ورمتو ءاضيد نب ليبسو

 يمتع ميضمب ةكم ىلا اولخدو مهاذأ ىلع ريصلا نء شيرق عم هيلع
 طمل تام نأ دبمن ةنيدملا ىلا ةزجلا ثناكنأ ىلا اوماقأف راوجلاب

 , ف نينس-تالثب ةرجملا ىبق كلذو ةجيدخو كلاط وأ كمن

 م ىف ةروذاقلا ءاقلاو ءازهتسالاو ةءاذالاب شيرق ءابغس هيلع مدقأو

 5 اجو ةنومملاو ةرصنلاو مالسالا ىلإ مهوعدي فئاطلا ىلا جرخف

 او فيقت تاداسذئموب مهو بيبحودومسمهيوخأو ريم نب رحشنب ليلا

 و اولي رف ناتتكلاب مهاسوأف مهنم سنو درلا أسأت ميكو
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 ةمطاف هتخأ نا هفاب هنا همالسا ببس ناكو باطلا نب رم ( لسأم) ١
 امهملعي امهدنع ترالا نب بابخ ناو ديز هم نبا ديسنابجوز للا ظ

 ءابن قارب ١ انملسأدق تلاق مدلا تأر الق انجتف هتحأ ترظو [كلم ابا

 تلا 1 نم بابخ ةبلا جرخو كلادبام لعفاف ادم انعلانو

 نم ًارْمف نارقلا اذه نم ىلع أرقا هل لاف ةءانالا هترضحو هظعوو هركذف

 هلاولامفم داضالا متدرأ اذان وهنمصت فيك هل لاقذ ةيشكلا هنت رخو هلق ةروس

 ماعم هريدي لف رسرديطشل لس يتناك ل رويطلاهورأوا

  3لوسراي لاف باطخلاا نبااي كلام لاّمف لسو هيلع هللا ىلص ىننا هيلا جج
 ةبعكلا : دنع ةالصلا,ىلا مهامدو قملا ةداهش دبشت مثالسم تئج

 هيلع هللا ىلم ىنلا ناكومالساب نوءلسملا يصضض

  3انو ليج لا واهم ىلا دع مالبسالا نعأ مها كاع قال

 , ىنىلع اودقامتو اوعمتجاف كلذ مهمهأ هزوهظو مالسالا وشف شرقت أ

 مهوسلاجالو 0 مهوميابي الو مه وحكاني الأب طملاىبو مثاه مث

 مهلكب لطملاونبو مثاه ونب زاختاو ةبمكلايف اهوعضوةنحص كذب ارك

 ابأ اشاح نيبنجتم نيروصحم بلاط ىنَأ بعش يف اوراصف مهنمْومو مهرفاك

 لص نينس ثالث كلذك وي مهموق ىلع شلرق 2 ناكهناف بل
 هنأش يلع لبقمملسو هيلع لصالا لوسرو ارم ادمالا مهلص ذارأنمي ءىنمهيل

 ١ نملاجر ةفيدصلا ضقن ىف ماق نأ ىلا عياتتم هلعىحولاو هللا ىلا ءاعدلا خ

 صاع نب لصح ين نم ث رأسا نب و رم ماشهأ و ”اكلذىفوهسحأ ناك شب
 ناطملادبع تش هكا هنأ تاك ةرقلا و ةيفأ ىنأ نب ريهزوا ىؤأ ع

 , كل ىضم م * ةفيحصلا ضقن ىلإ باجأف هيف مه ام ىلا هلاوخأ همالساب هي



 0 ير يصح تلا
 "0 2 "وبار ١

 0 ه( ع )#

 لع هيوءلسيال مهن :أو هنريشعو همعل ١ منتمأ دق ل هيلع هللا ىلص ىتلا

 ءلاو ا 0 هيكل رسل كلل هب نم نبا عا وعزا
 7 ل مهنم ةعاج ا لوخدلا نع مهدص كلذبنومورب

 دبع بحل وبأ هم مهنم ةياذالاو ةوادعلاب ملسو هيلع هللا للص
 7 زعلا

 || دبع نب ثرحلا نب نايس وأ همس نءاو نيثزيتسملا دحأ باطملا

 ايفس وأو نيئزهتسلا دحأ طيمم ىبأ نبةبقعو ةعير انبا ةبيشو ةبتعو
 م أضيأ نيث زهتسملا نم ةيمأ نب ىماعلا ىبأ نب مكحلاو نيئزهتسملا
 نزع دبع نب 4 باطملا نب دوسالاو رادلا دنع ىفب نم ثرحلا

 .نب دوسالاو ماشه نب ىماملا يرتخبلا وبأو ةعمز هنباو نيئزهتسمل

 1 : نبو ديلولا امهم و ىمالا هوخأو ماشه نإ لهج وبأو ثوني
 ل ىصاملاو ةرما نب ةنمأ بأ نب ريهزو ةريغلا نب هك افلا نبا

 و حج نبا فاخ انبا ىبأو ةيمأوأ هيئمو هين همج انباو ىمهسلا

 ءاذال وءازهتسالاب أ نوضرعتيو سو هيلع هللا لص ىبنلاب نوثزهنسي
 ن ( لج أ ناامو ١ ةزمح هم غلي و هديب هنم لاني مهضعل ناك دل

 ىلا ءاج نا بشني ميلا يدك ااكو كلذ لع امور 4 سرعت

 لاق | هجشو هب رضو هسأر ىلع فقو ىتح شرق ىدان يف لهج وأو

 لاقو ليج وبا مهدصف هيلا موزخع ىنب لاجر راثو هنبد ىلع نأو ادم
 رق تدلعو همالسا ىلع ةزرج 0 نبا تببس ىتاف

 مث مهف هناكع رشلا ضعن دب اوقكف ةزمح زثعا دق نينلسملا ٍبناج

 ا ديل ىثاجنلا ىلا ةميبر ىأ نب هللا دبعو ىصاعلا نب ورمج اوثندو

 ابهدرو امهتاسو ( ىناجنلا) ركتف نيملسلا نم هس ىلا رجاه
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 هؤداعو ىلاط انآ 1و لك رهز نب فاتم دبع نباسهو ْن ثوغي 3

 ملسو هيلع لا لش نا اعدف ةفصنلا هولأسف هلا اوداع مث اليم ادر مهدرف

 نم ميسأبأو نارقلا مماعالتف مهلوت هيلع اوضرعو مهرحم هت ىلا

 ثالهأ وأ هللا ه هرهظي ىحارذالا اذنه كرتأ ال ةامعاب بااط ىنال لاقو هسفن

 نباان لاقو بلاط وأ هل قرف هرهأ ىف هلادب ىلاط ابأ نا نظو ربءتساو هيف

 ”اديأ:كملسأال هتلاوف تديحأام لق ىخأ

 بلاط ىنأ مم بلطملا ونبو مشاه ونب دهاعتو شيرق رمأ قرتفا مث 0

 مونم لسأ نم م ىلع ةليبق لك بثوو لو هيلع هللا ىلص ىنلا نود مايقلا ىلع

 ملسو هيلع هلل ىلص يبن مهرماف باذعلا مييلع دتشاو مهتونتفيو باوادمل

 ةراحتلاب امنودهاعتب شيرق ناكو مند ارارف ةشيلا ضرأ ىلا ةرحملاب

 0 هللأ قبولا ا ةقر هل هاو نامع نب نامع جرخف امنودمحيف

 نب ليهس تأب رو هيال اهتارم ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذح وباو

 سمش د.ء نب ريع نب بعبعمو ماوعلا نب رييزلاو ىؤل نب راع نب ورم ظ

 لبهسوىؤا نب رماع ىنب ن« ىرماعلا ىزعلا دبع نب مهر ىبأ نب ةربس وأو.

 ةعيبر نب رهاعو دوعسم نب هللا دبعو رهف ن ثرملا ىني نم ءاضيب نبا ٠

 ليبلهأرماو ةزنع نم سيل لئاو نب زثع نم وهو يدع ىبب فيلح ىزتلا
 ضرأ ىلا رخاه نم لوأ اوناك الجر رشع دحالا ءالؤهف ةمشد لآ 1

 هريغو بلاطىبأ نب رفعج مهب قلو كاذ دعب نم نوملسملا عد داتتو ةشيلا'

 مهوكحردب لف رحبلا ىلا نيلوالا راثآ يف شيرق تج رخو نيملشملا نمل
 لاش مهب قاحللا ىف نوملسملا علاتتو اماواكف هيض شوال اومدقو

 نشف ا الجر 0 "و ةنالث اونلب ةشيملا ضرأأ ىلا نيرجاهملا ن



 : . ع
 3 منلا نب ىنفيه تب ءايسأ ارم كلطملا دبع نب ىلاط ىنأ نب رفمج

 ا ٠١ قوفظم ن نايع نب لالا ىنمثللا ةفاحم نب كلام نن سمك

 هذ ن ( رماعو ماس ايتو ربك هدم ني ةعيبر نب ةبتع نب ةفيدح

 ١ م فائمدبع نب هللا دبع نب دفاو ركب ىبأ ةالوفممأ ةزيفو يدر

 صو موزخم ىنأ ىلو» جحذم نب ىساع رساي نب راو ىدع ىنب ءافلح
 | يف سانلا لخدو ناعدج يني فيلخ طساق نب رفلا ىبب نم نانس نبا

 نوأ ف باعشلا ىلا نوبهذبو هب نولحتتي مهو مالسالا اشفو الاسرأ
 هنيد ىلا وعديو هرمأب عدصب نأ ملسو هيلع هللا ىلس هل كونوا أ

 ّدحاَف هاحابصاب ىدانو اف_طلا ىلع دم_صق ىعحولا ةذيما وم نيل تال

 ٌ 0 امأ كسسموأ هيل وشما نأ متربخأ والاتف شيرق هيل

 وأ لون لزن متديدع باذع ىدي نين مك ريد ىتاف لاق ىلب اولاق

 بلل | دبع ىنب ممجف ةراذنلاب ىحولا هيلا ددرتو نيب رفالا كنتريشع

 0 أ دك نأ نبط رف ةعس ملط لع دزسرأ دش
 ١ 3 ة نا )مث ) اوقرتفاو همالك اوعمسو مهرادخو م مهغرو مالسالا

 : ٠ لع اومجاو هوذبانو هنم كلذ اوركت اهباعو ةملالا بسو عدم

 وعدي .نشنزق لاجر هيلا تشمو امنامو ايماحم هنود بلاط بأ مانق

 اشه نب ىرتخبلا وبأو سمش دبع نب ةعير انبآ ةبيشو ةبتع ةفصنلا

 ]آل نب دسأ نب بلطملا نب دوسالاو ىلا دبع نب دسأ نب ثرحلا
 ةوورم .لبج وبأو موزخم نب رمح نب هللا دبع نب ةريغملا نب ديلولاو

 ١ نب ماشه .نب لئاو نب ىصاعلاو ديلول !| ىخأ نبا ةريغملا نبا
 01011 مس نب نب لع نب حابجلا اا هيمو ةينو

١ 
 يس <
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 يملساا ةسبنع نب رمح مث ركحب ىبأ ىلوم ةمامج نب لالنو ملسو هيلع هللا

 مهراتخا شيرق نءموق كلذدعب ملسأ مث ةيمأ نب ىصاعلا نب.ديعس ن دكلاخو

 وبأ ناكو ةنملاب مهن“ ريثكل دهشو مهموق رئاس ن . هتتاجزفا اهلل 0

 ن نافع ساو نع هيدي ىلع لسأف ةفلأت شلرف تااللاجر تناكو البس

 نب دعس نب م 5 ةريشع نمو ةيمأ نب ىماعلا ىنأ نن نافع

 نب دعس ىصق نب ةرهز ىنب نءو ورم نب نام نب هللا ديبع نب ةحلط ميت

 نب نمحرلا دبعو ةرهز نب فانم دبع نب بهو نب كاام همساو صاقو ىنأ

 رييزلا يزعلا دبءنب دسأ ىن نمو ةرهز نب ثرلا نب فوع دبع نب فوع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةمع ةيفص نبا وهو دسأ نب دلي وخ نب ماوعلا نبا

 : حارللا نب هلا دبغ نب رماعةديبع وأ ريفي نطل لا ْ

 نب ةرم نب ةظشي نب موز ىبب نمو ثرملا نب ةبسض نب بيهأ نب لاله

 ىنب نمو موز نب رمع نب هللا دبع نب لاله نيدسالا دبع ةملس وأ بمك

 ةفاذح نيب هونب ب يبح نب نوءظم نب نام ء بعك نب صيصهنب ورم نب حمج
 ليفت نب ورمنب ديز نب ديعس يدع ىن نموهللا دبعوةمادق دار حمج نبا

 باطما نب رمت تخأ ةمطاف هتجوزو يدع نب خابر نب طرق نب هللا دبع نبا

 ربخأوديح وتلاب نادو ةيلهاملا ىفناثوالا ضفر ىذلا وه ديز هونأو ليمت نا

 ند وخأ ريج مسأ مث هدحو ةمأ ةميلا موي ثم هلأ لسو هيلع لا لصا

 نب خمشنب بيبح نب لفاغ نبا هن هللا ىضر دوعسم نب هللا دبعو صاقو ىنأ

 نب ليده نب دعس نب مينب ثرحلا نب لهاك نب ةلهابص نب موزخم نب راف'
 همالسات يبس ناكو طيعمىلأ ن نإ ةبقع مغ ىعرب ناك ةرهز ىبب فياح ةكردم

 ملسأ مث تردف الئاح ةاش همنغ نم بلج ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ
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 0 و هدلو٠ نم ةن نيعئرال ءارحم ىجولاهءاجىت ا

 ت 00 نئاك وهو هئاسلج نع اهبف بيغي ةلاح ىهو نيميرأو

 ١ لاوحأ هبيضنو لوقلا هيلع قلي انايحأو هلوق ىبيو هملكيف الجر كالملا

 رابخأ نم حيحصلا ىف درو (يهببصتو قرعلاو طغلا نء نيرضاملا نع
 و كلملا ىل لمت انايحأو لاق ام تيَعو دقو ىنع مصغيف يلع دشأ وهو

 ب أرقاهيلع قلاوءارحرانب ةلهلا كلت هتباصأف لوي ام ىعأت ىنملكي

 . لع ىذلا م رك الا كبرو أرقا قلع نم ناسنالا قلخ قاخ ىذلا
 5 حيد هن تنماو حيحملا يف عفو امي كلذم دبخأو لد ملام ناسنالا

 مس مث اهربط ليربج هارأو ةالصلاب باموخ مث نأشلا هياع تظفحو

 ]نم نمدقملاتني ىلا ةكمنم ءارس آلاَنأش ناكمث اهلامضأ رئاس هارأو
 ا

 مث ىحوأ ام هيلا ىحوأو ىبتنملا ةرذس ىلاو ةمزاسلا ءامنلا ىلا

 .ابعلا لفكو اشيرقتباصأ ةمزأ نم هتلافك يفناكو بلاط ىنأ همح

 ةللاقك ىف وهو مالسالا هكردأف بلاط ىنأ دالوأ نسأ رفعجف هاخأ
 بأ امهياع ربظ اذا ىتح هيبأ نم ايفتخم باعشلا يف همم يلصب ناكو

 عيطتسأ ال لاف للسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر هاعد
 1 , ىبد قارف

 هناف | نزلا لعل لاقو. تبقي ام ةركيت م ىث كانلا ضني ال نكتلو

 ]| لع نب دسأ نب ىليوخ تني ةجيدخ ملسأ نم لوأ ناك رم الا

 ف 0 نب 7 مك بلاط ىبأ نب ىلعون ركب وأ
٠ 
8 



 هي واذ ش

 ابمالغ عم ىزعلا دبع نب دسأ نب داروخ تب ةحيدخ لامن ارجان مأشل

 ريخأف سمشلا نم هنالظي نيكل ىارف بهارلا روطسنب اورمو ةرسب
 اهطخف نلاط وأ ءاجنو هيلع ابسفت .تنعرعف ةحيدخ كذب بخلاف هلا

 للملا لاف اببطخ بلاط وبأماقو شيرق نم الملا رضحو هجورف امبأ ىلإ

 رغم رصنعو دعم ىضئضو ليعمسأ عرزو ميهاربا ةيرذ نم اناعج ىذلا

 اًكيكو هفرح ساوتسو هتيب ءانما المح و اما امرجو اخ 01 ا

 وهو هتبارق مكملع دق ن نم هللا دبع نب دمحم ىخأ نءا ناو نما لا رعبا

 دقو لئاز لظ لاملا ناف لق لاملا ىف ناكزاف هب عجر الا دأب نزوب ال
 لان نم هةلخاو هلجاع ام قادصلا نما لذبو دايوخ تنب ةجدخ |طخ

 لصهللا لوسرو «ليلج رطخو مب .ظع ًاينهل اذهدعب هللاو وهو ا

 ةرشع سخن راجفلا دعب كلو ةنس نيرشعو سمخ نبا كمون لْسَو هيلع هلل

 ىلع شرق لك ع مجأ نيح هدلوم نه نيثالثو سمح ةبعكلا ناينب دبشو ةنس
 فلاحنولاتقلل اوعادتوهعضي مر.أ اوعزانتر جملا ىلا اوهنا الواممانبوأرمده

 لوأ اومكح ةيمأ وأ لاقو.اورواشتو اوعمتجا 3 توملا ىلع رادلا دبع وذ

 هيلع هللا لص هللا لوسر لخدو كلذ ىلع اوْارتف دجسملا باب نم لخاد

 طسف هومكحو هب اوضارتف ةنومسي اوناك كلذبو نيمالا اذه ولات مس

 نسدوندأ تح هوءف رف بوثلا فارطأ | 2 ىطععأو رجملا هيف عضوو ابو

 سمش دبع ن ةعيبر ن..ةبتع ةعلرأ اوناكو هدئي مالسلا هيلع هعضوو هن

 رم نب .ةريغملا نب ةفيذح وأو ىزعلا دبع نب دسأ نب ىلطملا نب دوسالا

 ىف ةرابطلاو ءاكرلا لك أ ىلع رمتسا 3 ىمبسلا يدع نب سبقو مور ن

 ءالمنا ىف دمبأ اذاناكو هيف هللا ةماركت ربظو نيمالاب فرعي ناكو هقالل
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 ارراا تامالعةيف كروس هلهأ ناكو يزملا دنع نا
 5 ١ قش و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نم ناك امو هللا نم

 اب هبلقو هاشح مهلسغو هبيلق نم ءادوسلا ةهاعلا جارختساو هنطب

 رف مثلا ىعدي تويبلا فلخ وهو هدلوم نرم ةمبارا كلذو ناكأف
 اسأ نوكي نأ تفاخف 0 ا ا

 رح دس هأيا اهعجرب ةنما تبارتساو ةمأ ىلا هّتِحْزف مللا نم *ىث

 3 ١ ذو هيلع ىثخأ تا هللاو الك تلاقف ربما اهتربخأف هتلافك ىلع
 الع نب هو تنب ةنما همأ هترازأو اريثكهبو هل هللا ةءارك لثالد
 و ةندلاب راجنلا نب ىدع ين نم بلطلا دبع هدج لاوخأ ةرهز نإ
 ىل هبددبعو هتدالو نم نينس نامل باطملا دع تامو اضنأ املالا دل

 راو هاب هعاضر يف هنأش ناكو ةتلافكو هتبالو نسح أف بلاط ىنأ
 : | د 0

 ْ 0 ةمكحلا ناينبل سابعا 2 0 رم
 ثكناو هيف ةراجحلا لمحو هفتاع ىلع هعضوف هرازا ىف ابلمحن سابعلا
 الجو هرازا لمتشاف طقسف داع من هيلع ايشنم طقس هقتاع ىلع اهلج
 وع ىف هئاضرو هتيبلهأو هءوقب ريظت هناكرب تناكو المحب ناك اك
 س نبا ليقو ةرشع ثالث نب ا وهو مأشلا ىلا بلاط وبأ هم هلمو

 00 3 بن رجشلاو هل ةناهللا تانف يرشب دنع تمارا اريعي اورف
١# 

 3 | دفيع دس قماغإ زيكيو هوب مهريخأو مولا



 هك مارب ٠

 روظيس مبكلم ناو برعلاىف ةنئاكاهناو ةوبنلا لبق ةازحلاو نابكلاثدحن

 نم لجنالاو ةاروتلاف اهب. يراضنلاو دوبيلا نزم باتكلا لهأ ثدحتو

 اصاهرا ليملا تاوص ]قف 1 شيرشب هللا ةما اك تر هتاودك أ

 نم نري ىذ نبا د ىلع نميلا نم ةشملا كلم بهذ 3 هثعبم ىدد نيب

 نم هموق كلم هعاجرتسا دنع هيه باطملا دبع هيلع دفوو ةعابتلا ةيه .

 ىف هدلو نم هنأو برعلا نم ىن روبظإ نزي ىذ نبا هرشبف ةشيملا ىدنأ
 اورفنوهيف هنظي برعلا ءاسؤر نم ريثك هسفنا مالا نيحتو ةفورعم ةصق'
 شم كلذ لع مهتدلبب مهنولأسي باتكلا لهأ نم رابحالاو نابهرلا ىلا ٠

 نب نايفس ىلأ عب ماشلا ىلا هرفس يف هل متو امو قشلا تلصلا بأن ةيأأ

 نظي كلذ .نم هيلع فقو اهف نايفس ابأ هتضوافمو نابهرلا هلاؤسو برح

 فالخ امل نيبت ىتح فانم دبع ىب نم شيرق فارشالوأ هل رمالا نا

 هرمأ يف ءامسلا ربخ عامتسا نعنيطايشلا ( تبجر مث) ةفورعم ةصق ىف .
 هثاينأ عاوسال نوكلا ىغص

 دلت رع تال ليف اء ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دلو مث.

 لبيقو ناورش ونأ 0 كلم نم ةنس نيعبرال لوالا عسر ينم تاج

 هوأهنل دبع ناكو نينرقلا يذل نينامثو نيتنثاو ةئامئامثلو نيغنرأو ن

 لسو هيلءهللا ىلص هللا لوسر ا ديسدلوو ةنيدملاب تاف فرصناو مأشلاب 3

 00 0 ل 31 هوم ْ

 ترطب مهم 7 ناكو نسق نب نم مخ ةرضان نب من هنحش ن
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 ْ ل ةكماودجال نأ ىلع اودهاعتو اودقاعتف ميت ونبوةرهز ونبو ىزملا
 373 اوتاكو هعم اوءاقالا سانا را- نم ابلخد نمم مسهريغو ايلهأ نم

 ( ٍهفلا افلح فلحلا كلذ شيرق تمسو هتملظم هيلع درت ىتح ةملظ

 لوسر نأ ةحلط نع ( حيحصلا
 دقت لاق لسو هيلعدنبأ يلم هللا

 : مش

 . الا هن. ىعدولو مهلا رم هب ىلذا تح امافلح ناعدج نب هللادبع راد

 بع نم مهموق هباعام راكتاو نيدلا ساقتلا مهولق يف هلا تلا مث تبجال

 ظ ءو ىزعلا دبع نب دبلن لفو نب ةقرو مهنم عمتجا دل ىتح ناثوالا

 بمكك نب ىدع ىب نم ليفت نب و رم نب ديزو دسأ نب ثريوحلا نبا
 دسأ ينب ن4 شحج نب هللا ديبعو باطحلاا نب رم

 ةاوموالتو ةميْزخ نب

 «ةيفينملا سالب نادلبلا ىف رفنلاب اوصاوتو ناثوالاو راجحالا ةدابع
 ابلهأ نم ىنتباو ةينارصنلاف مكتساف ةقرو اماف مهين ميهازبا

 يح هيلع وهام ىلع مافاف شحجنب هل ديبع امأو ٍبانكلا لهأ نم مغ

 جامل رعي ناكواينارضن كلهو رصنتف ةشبملا ىلارجاهو مسأف مالسالا
 رصبلا نونا متأو انرصبأ ىأ متأصأصو انحفف لوقيف ةشيلاضراب

 هامأو اساس ردسي مو دارأ اذاو حتف هينيع حتف اذا ورجلا يف لاقيام

الو نيف لخدي نأ مهاف ورم نبديز امأو
 ش | ١١ ةلفالطكا عينا 

 ومهاربا بر دبعأل انو ةدوءوملا تق نع ىهنو مدلاو ةتيماو حنابألاو

 تع بحأ دوجولا يأ معا ىنا ول ميلا لوقي ناكو مهتهلا بيب
 نب رمح همح ناو ديعس هنبا 0

 ىف



» 
 سوأو مهرمأ نم حابسصلا ريشابتا تدين مييف هلل ةلمؤ مهتلود حبر ثبهو

 مهرشو ملاو>أ ن م ثييللا تيطلاب هللا لدبأو ملالخف دضراو يلا ١

 ةبنسلابو ىده ةلالشلاب مث اريخ نشل 6 "لابو ازع لذلاب اولدبتساو ش

 زعلا نم مهل ناكف هبابسأ رسي ارمأ هللا دارأ اذاو اكنلمو ةلإياو برو اعبش
 سعو لئاو و ركب فاسو نايت مقؤأو ناكام تضيملا لبق زلال

 ةصييق مهنم اهريماو غ0 ترعلا ةالو ل دئمو مهو ءىطل نافطغ نبا

 بندييسل ةيبل

 ةيقاولا مم اوعقوأف ئرسكح ةحاسم ىحاص توهابلا هعمو سايا نا

 هللا لص هلا لوسر اهم ربخأو سرفلا ا تمحتلاو راق ىذب ةروبشملا
 ىنومجعلا نو برعلا تفصتتا مويلا لاقو ابمول ةنيدملاب هباحصأ ملسو هيلع ١ هيلع ٠

 عاجتنالا بلطىف قر ميك ينب نم ةرارز نب بجاح دفوو اورصن

 م-همداع ىلع نهرلا .همنه ةرواسالا للطف قارعلا باباىف هموكب ةريماو 3

 اهاوس معا ندع ةنماومهوت دلو ناهرتسأ نع 1 مهاطعاف ٠

 برعلا يف بلغأ تراصف سراف تالاج رو مجعلا نم ريما لالخ تاقتئاو

 لهاىلع ةفسفسلاو رشلا باغو هفرشو هفالخم همه مهنم دحاولا نآك ىتخا

 ىلا هبجبو نيج ىثثملا نب دينع ىلأ ىلا رمت هب تيك اف رظناو مجعلا لود

 مدقت ةريملاو ةنايمناو ةميدلتاو ركملا ضرأ ىلع مدقت كنا سراف برح

 فيك رظناف هولبجف ريخلا اوسانتو هوماعف رشلا ىلع اًورج دق ماوقأ ىلع

 اهسخ فرشلاو دبجملا ىف اوعزانتو لالخلا يفبرعلا تقال زوكت :

 ىلع رفوأ كلذ نم شيرق ظح ناكو مهرابخأو ميمايأ 7 وك 5 ءوها
 عقوام رظناو مهلا ىده نم هنولحتني اوناك ام لعو هثعيم نم مهلقح ب بسلا

 دبع نن دسأ ونبو بلطلا ونبو مثاه ونب عمتجا ثيح لوضفلا فاغ نيا
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 1 « سماخلا لصفللا »
 0 اباسقالاب هللا افرش ىذلا سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ةريس نم لإ )

 ةرتفاو رقتساام ىلع ةكع شي رق سهأ رقتسا امل : نودلخ نبا لآق
 ظ ف زادحلا نم امهنود امو قارعلاو مأشلا ندم قدا قرض لاق
 7 ١ لالا سس هج ىو هيلع ميج ناكو ءايحاو انو

 1 نولزت. امهابرأو ماشلاو قارخلا لولت ىلع مورلاو سراف بزحو

 الاجر نم برعلا ىلع نولوبو ابموختب مسهيئاتك نوزوجي و اهروغث
 | ىتتح دايقثالا ىلع مهلمحيو رهقلا مهموسي نم مهنم بئاصعلا تويبو
 نم مملعام اودؤيو برسعلا كلم ةواتاو ظعالا ناطلسلا ةبابج
 ةدانلا فلو للا ىلع منادبأ نهرتسي نم لئاوطلاو

 ابرال |. زو

 !خنم نمي عقون كلذ ءارو يم ا اينلاو تاوفألا ةرشمو
 اكوام ىلا كلذ ىف امجار رضم.مأ ناكو داسفلا موري نمل صأتستو
 لا ىف نكي لوناسح عبت متبل هالو اذئنم زارا لك ارجخ ىف
 , مورال مأشلاب ةنيبج لآآ ىو سرفنل ةريملاب رذنما لا يف الا كلم
 0 00 و رغم لع الالم نجح

 ظ لاو ءاو براقع ميلك أو ةراجحلاو ناثوالا مبتدا لعد قر
 ف اهور.أ اذا لبالا رْثَدأ مماعط قد نالنجلاو تانحللاو

 ” انعم ىنبو ةنيبج لآآو رذنملا لآ ىلع ةدافو مهزع مظعأو مدلا 7

 ” (لف ىئاملاو ةليصولاوةبئاسلاو ةدوءوملا مبسفانتت ناك امناو مبكولم

 العايف هللارمأ متو مهمايأ ىداوه فرشلا ىلا تبأرشاو مهرورظب

( 00 



 ( "مع)

 دابعلانيزتي. مل ةنيزن كنيز لجو ز هللا نا ىلع اي » ىلاط ىنأ نب لعل لوُقي

 لاثت الو ائيشايدلا نم لانت ال كلمجف ايندلا يف دهزلا اهنم هيلا سحأ ةئيزي
 لاق في“ نم لسجر ىتثدح ريمع نب كاملا دبع لاقو «اهيش كنمايدلا

 اطوس الجر نيرضِن ال لاف روأس جردم ىلع بلاط ىبأ نب يلع ىنامعتسا

 راق الو ارد ذلو هام : ريكس الو قذر مل نعبتت الو مهرد ةنابج ىف
 نسكلا رمأ ات تناقل. مهرد بلط ىف اه اق الحر نميقتالو اهاع نولفعي

 نأ انرما اغا كلو تمحر ناو لاق كدنع. نم تبهذ مككيلا مجرأ اذا

 ىذلا وهو ةريثك هنع هللا ىضر هللاضفو . لضفلا ىنعي وفعلا يهنم ْذخأ
 لوزن سيسو ( هللاةاضوم ءانتباهنسفت رمش نم ضانلا سو) 0
 54 الع فاس عرجملا ءازإ اميح ملسو هيلع هلا لص ىنثلا نأ ةنلآلا هذه
 دقو راذلا ىلإ: جيرخ ةليل ه رمأو هدنع تناك ىلا عئادولا درو هنويد ءاضنقل

 ىرضملا ىدريب حشنا هل لاقو هشارف ىلع ماني نأ رادلاب نوكرشملا طاحأ

 اجو كالذ لعففىلاغت هللا ءاش نا هوركم مهم كيلا صلخم ال هناف رضخألا

 . تلزنو رك ذلا ةبت "آلا لالا هذه ت تاَرَف مهرك و عرش نسال در

 -- ( ةينالعو ارس راهلاو ليللا محلا ومأ ن نوقف ندذلا )ةما ًاضِأ هيف

 نم ابلاخم ام الؤل ةماقتسالاو لدعلا لاثمزاكف هنء هللا ىضر ةفالكلا»

 1 نفلا ىريثم نم ءوسلا ة امدنهتدج وأو ةيلبصملا هلدلو | ا

 هنعهللا ئضرهلتةمزاكو . ةنكمالا نم ناكم ىأ ىو روضملا نم رصغ لك

 ةالصدنع هلاتغا مجلم نب نمحرلا دبع ديب ةرجمال نيمبرأ ةنس ناضمر ربش قا

 ةنالبالا نينس نسمح هتفالخ 000 ةالصلل ماونلا ظقوب وهو حبلا

 و نامثنبا وهو تامو روبش

 مسسو ا



 : ه( 7 )د

 اه أوهو نيطبسلاوأو رجوع هللا ىلصةتلا لوسر معنبا ىمشاهلا
 دبشو ةئيدملا ىلإ رجاه ماه ينب نم ةفيلخ لوأو نييمشاه نيب دلو

 | ىلص هللا لوسر عم دهاشلا عيججو ناوضرلا ةميبو قدنملاو ادخأو

 اح .ءالبإ عيبا ىف هلو هلهأ ىلع هفاخ نا لوسر ناف كوب الا مش

 3 نطاوم ىف ءاوللا سو هيلع هللا ىلص هللا لور هاطعأو ميظع

 رو لك يف هل لاقو نيربأ لو هلغما للم هللا لوسر هاخاو
 ١ 3 و ةددجم اذ آسراف اءاحتش ناكو . ةرخ آلاو ايئدلا ىف ىخأ تنأ

 5 ضرالا همزلت ةبرض لك ة بريض ةريشع تسد دحأ موي بيصأ
 ىهو ةريثك بورملا يف هرابخأو . ادبأ اهنماكش امو ميظع

 ربشأ

 اء هَ لص ىنلا نع ىور ثيداحالاب املاع هنع هللا ىضر ناكو ركذن

 كو دوعسم نب هللا دبعو رمجو نيسحلاو نسما هونب هلع ىورف

 7 ة هللا ىضر هنع ىؤرو . مهلع هلا ناوضر ةناحصلا مظاعأ
 " ىتثعيت هللا لوسر اي تلقق ن نا ىلا ملسو هيلع هلا يلص هللا لوسر

 هدي برضف توندفندا لاتدب ' ىل لعالو ءاضقلا نع ىتولأسو

 و ةيحلا قف ىذلاو الف « هبلق دهاو هنأسل تبثث مبلل » لاق مث

 ١ دعس دبا نان ل تكل

 1 ف - وأ النبل ١ ياا لاف هللأ ىضر 0

 3 اع دقو ٠ هريغ ىلا هنع لدمن مل ىلع نع ءىثلا انل تبث اذا



 «( ماا )# !

 كاتس نم نيل لات هده زبنم قش 0 ا
 هنرضحاملو لج وزع هلل ع مهلتاقت ناديرتا اذه نعكلاؤسام لاق ىف

 لسز هيلع هللا لص ىنلا مم نفد نا اممم بلطي ةشئاع ىلإ لس 0 1

 عم نفدا نا ةشاع ىلا 0 تمانأ اذا هيخال لاقف كلذولا هتان

 الملف كلذ ىلا تباجاف امنم تبلط ت تنكح دل ل هللا للص
 ةيمأ ىب ىنمي موقلا نظأ امو اهنني ىف ىتفداف تنذأ ناف ىنم

 اىلذدق رغلا عيب يف ىقداو كلذ يف مهعجارت الف اولعف ناف كن 2

 ناورم اذ غلبف ةماركو م مل تااّف كلذ ىف ةشئاع ىلا نيسملا ءاجأ

 ١ ادمأ كل انه نفديال هللاو اولاتف ةيمأ

 ©« كلاثلا لصفللا »

 ١ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب امنع هللا ىضر ةمطاف ةديسلا )ل (4
 هنانب رتصأ ىهو نيس سمخب ةوبنلا لبق ةبمكلا نبت شررقو تدلو
 ىلع اهجورت امنع هللا ىضر دلي وخ تنب ةجي اخ ابماو سو هيلع هللا

 ريا ةئرات ةشلاع ا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ينقي اناا نع هللا

 لص هللا لوسر دع تيفوثو اهمم م هيلع هللا لص هللا لوسر

  1وا ةنس نب رشعو اعسن اه ع رهشأ ةتسسبإ ملسو

 اهدالوأو سابعلا نب لضفلاو سابعلاو ىلع اهربق ىف لزتو اليل نف

 هيقرو بشي زو موثلك 0 ًأواريغص تام نسحو نيسملا ونسملا مش ابنعلا

 .» ميارلا لصفلا 4 ٠

 ( هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع اديس )

 ىثرتلا فانم دبع نب مشاه نب بلطملادبع نب بلاط ىنأ نب ىلع



50 ) 

 ملت هل لذبي ةبواعم ىلا لسراف ىرخالارثاك أ لتقي ىتح نيتفئاطلا

 5 دعاوتلا نم كلذريغو هيأ مايأ ناك امم ءىثب زاجحلاو قارعلاو

 !١ توم دعب نسحلا ماف لاق ديرد نب ركب وبأ انربخأ بلطام ىلا
 'ءأشلا لهأ نع انانثام ىلاو انا لجو زع هللا دمح دمن لاقف نينءؤملا

 ةءالسلا تباسف ربصلاو ةمالسلاب مأشلا لهأ لئاقن انكامناو مدب

 ' | اما جدو نيس ىلا ,دتنم يف متكو ع ذزلاب ربصلاو

 منك امكان متسلو ايدك اك اناوالا عتيد م اما كايدو م ءوبلا

 ا 6 اراب لتر لك نيفصن ليتق نيليتق نيب م بص
 دل رمأ ىلا اناعد ةءواعم ناو الأ رئاك ىأبلا امأو لذاخف قابلا امأف

 ١ رش هقأ ىلاهانتكاحو هيلع هانددر توملا متدرا ناف ةفصن الو زع
 ون هادانف ءاضرلا ع انذخأو هانلق ةاملا مدر ن0 لا

 ْ .َ داعم عيوب 0 حلما ىضمأ هودرفأاملذ ةيقبلا اج
 لكأ 'ساثلا اهعأ دمن امأ هتمدب ىف لاق مدرع ىنأو هللا ذمحف

 أو يتلا سبكلا سيك اناا [رخ 10

 كي نأ امأ هيف ةيواعمو نأ تقلتخا ىذلا رمالا اذه ناو روجفلا

 5 ماما حالص الو لجو زع هلل هتك رت قح نوكيا اماو ىنم
 . ىر 1 ناو لاقو ةبواعم ىلا تفتلا مث جام نمر ليسو ةلع

 هتج وزنا هنومببس ناكو ةمسولاب بضم ناكو نيح ىلا عاتمو

 ار 1 سعة عضوت ناكف ملا هتفس سق نب ثعشالا

 ا ةيعبال لع هّضرم ذتشا الو هم تافامو نيمرأ



 « 6و
 ىلا كببربام عد لوم ناكو ةقدنملا انل لحال دمحم لآانا لاق ةرّقلا هذه

 ديزنب ةماسأ ىلا ربخأ ةبرر بذكللا ناو ةنينامط قدصلا ناف كيبرب الان

 ىلا جرخف ةجاملا ضمد ىف ةليل تاذ لسو هيلع هللا بص ىبنلا تقرط لآ
 اذه ام تاق ىتجاج نم تغرف اعلف وهام ىردأال ءث لع لتتم وقل

 ناذه لاقف هيكرو ىلع نيسدنو ندح اذاف هفدكف هيل لا 10
 اناريخأو . لاق امه نم بحأو امهبحلق امهبحأ ىنا مولا تنبأ انباو ىاث

 هيلع هللا لص هللا لاوس: هش نكي مل لاق كلام نب سنأ نع قازرلا دب

 لاق سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دم ع نع ف سوي نب ماش هان ربخأ و نسما نم لس

 ٠ يقودجأو ةنمل ني م عودفي امل هللا اوبحأ لسو هيلعهللا ىنص هللا لؤسر

 تادعع ةدع بح ىلع نب نسمحلا نا لبق نحب قي: لهأ اوحاو هللا ب

 ا لآ لما مو ءاتلا نأ ىبر نم بحتسال ا لوي نكد

 هلك هلام نم ج رخو الف داو الغل كرش نتف ارى 1

 : اهلح ناكو' طابسسالا نم طبس ناسح لسو هيلع هللا لص ىنلا لاقو نبت
 هللادنء اذ ةيغر ايندلاو كلملا كرت نا ىلا هلضفو هعرو هاعد اعروامم

 نا لع ملسو هيلع هللا لص دمح أ 1 ىلا نا كييح ام لولا ناكو ل

 ىلو ونافع نب ناءء ةرصن ىلا نرذابملا خ نم ناكو مد ةمجع كلذ يف قا

 تيه ةرشع ثالثل لع لتق ناكو امهنع هللا :ىذر ىلع هببأ لاق دب هف

 اوعباب دو اوناك افلا نيعارا ام رثك |هضاوكس ا نم ناضمر ْ

5 07 5 

 ةفيلخ ريشا ةعبدم وح قو هل بحأو نسال عوطأ اوناكو توملا ىلع

 ةيواعم.راس مث كلذ ريغو نميلاو زاحهلاو ناسارخ نم هءارو امو قا |

 ىدحا باثت نا هنا مءابزاقت اماف ةيواعم ىلا وه راسو مأشلا نم
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 و دحع أ انكو و نسملا ملسو هيلع هللا ىلبض ىننلا هام- ين ركسلا دنجأ وبأ

 1 21 نع ىنارعلا نا نع ىوزو ةيلماجلا يف مسالا اذه. فرعي نكي

 نأ هلأ لص ىنلا امهم ىمس ىتح نيسملاو نسملا مس | بجح هللا نا

 نسحب كاذ لاق نملاب نيذللاف هل تلقق لاق نيجلاوةرسملا هينبأ

 1 ر مسا الا امبابق فرعي الو نيسلا رسكو ءاملا حتفب نيسحو نيسلا
 لذ لَك اهدنعو . ليبسلا نسملاب رضأ ةادغ . ةمثع نبا لاق ةبض دالب

 نب بأ تممس دق لاق ىنوالدلا رشب وأ ربخأ ىنابيشلا سيق نبا

 5 م فمصنلا ىف بلاط ىنأ نب ىلع نب نسسحلا دلو لوقب ىرهزلا مير
 اق نيمبرأو 0 ا يلو ةرجملا نم ثالث ةن-س ناضمر

 1و ال هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لاق حلاص نب ىلع انربخأ ىبالودلا
 مسام ىتا ىنورأ اقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاج نسملا
 -/ لاق اب رح ءانيمس نيسحلا دلو الف نم > وه لب لآق ابرح: .هتيمس

 يجد يبا ىنورأل اقف لسوهيلع هللا لص ىلا ءاج ثلاثا دلواملف نيسح

 3 وللا ىبأ نع صوحالا وبا ربخأ ندي لعزل لع ابزم همسات
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنملع ىلع نب نسحلا لاقلاق

 يف ىناونو تيفاع نميف ىفاعو تنده نميف ىندها مولا رولا ىف
 و6 ىضقبالو ىضقت كناذ تنضقام رش قو تيطءأامذ ىل كرابو

 0 تكراد ثملاو نم لذدنال

 للا ىلص هللا لوسر نم رك ذنآم ىلع نب نسحلل تلق لاقت ءاروملا
 يف ان رتو ةقدصلا رمت نم ةر تانخأ ىنا هللا لؤوسو نم كذا لاق

 !بع ناكام نا لوسراي ليقف ةقد_صلا رمت ىف اهاعجو امماعلب ابءزنف

3 2 
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 نانا ن نسا: نا ىو ىاغالا قو كلذ ىف اك ساس يقف

 لاقف ةئيكسوأ ةمطاف هنتي ىدحا نيسملا ةمج ىلا طخ امنع هللا ىضر

 للا 6 هم هل لاّمف اباوح دري لو نسحلا ىحتساف كيلا امهحا ىناي رتخا

 ةمطاف ىنأب اهش رثك أ ىبف ةمطاف قنبا كل ترتنخا دق هنع هللا ىضر

 نسلنا ن نحل ضعوا ةخايجووت 0 هللا ىلص هللا لوس

 نا نوقابلا ساو نيسلا لق لف ءالب رك فطن نيسحلا همح مم

 قرشا ب رف نسما عزتلاف ةجراخلا ءامأ ٠ .اجف مجاج ىف وتحل

 يت 2 نعمل ف , نسحلا تامو. اذنأ ةلوخ نبا ىلا لصوال ُهَللاو لاقو

 ةنآان هكا ىلا ئضوأو ىح دي زهوشأو ةنس نونا 00000

 هربق ىلع نيسملا تنب ةمطاف هتجوز تبرضو ةحلط نب دمخ نب مهاربا

 + نسملا نب نينا بقعاو زاهلا موصتو ليللا مون تلو ١
 تنب ةمطاف م,ءاو ثاثما نسملاورمقلا ميهارباو ضح املا دبعمهولاجر

 دلو ماا رفعجو دوادو هبجو هللا 0 ىبأ ن لع نن نيسكلا

 تاننالا رحبف اذك ةبيبح ىعدن

 « ىتاثلا لصفللا :

 4 ةنع هللا ىذر طبسلا نسحلا انديس ])

 نب نسما وه ةءاحصلا ةفرعم ىف ةباثلا دسأ باتكش ىلا
 هيلعاللا ىلص نا"لوتسز تب ةدمطافهماو بلظملا دبع ن ىلا ىلع

 ع رو ةنلا لهأ تابشدنس وهو نيلاسلا ل 0 سو ٠

 قو نسحلا خد هيلع هللا ىلبص ى لا هاك هميشو مسو هيلع هللا ص 3

 ١ هضف هرعش ةنزب 2 اوس ش قا>و هعلاس مون هننع 0



 2 :1 ف

 ههجو لا عرك بلاط ىنأ نب ىلعنينمرملا ريمأت اتدص يلب ناكو ادهاز اعرو
 ىف رمع كمتكعم لخدأ هرياسي وهو ةنبدملاب جاجحلا اموب هل لاقو

 ع يملا لاقف كلهأ ةيقبو كم هنآف هبأ تاقدص ىلع رظنلا

 اع [ آل هن هللا ىضر لاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمآ هطرتشا اطرش

 7 ١' المد 01 دفعا بر مسنلا

 ا راه دل بابي فقو ماشلا ىنأ ايف ناورم نبا

 هريؤ هريخأف كب ءاجام لاقو هيلع ملسف بابلا ىلع وهو مكحلا مأ ني
 كن ركذاو ملكش تنا لخدأ مث كاملا ديعىلع لوخدلاب كنقبسأ هل لاف

 لخدو ىحب لخدف ىلامت هللا ءاش نا هدنع كغنمناو كمعم لمفاام ىرتسف

 دق نسما ناكو تلكم نحأو هب بحر كاملا دبع هرظن الف نسحلا هدعب

 لقدم اياب بشلا كيلا عرسأ دق كلما دبع هل لاقف بيشلا هيلا عرسأ
 هيلع ودفن قارملا لهأ ىنامأ هتببش نينمؤملا ريمأإي كلذ نع همنع امو يحي
 دفلاهلاو سنب نسملاا لاقق ةفالملا هنونمب ةنس لك بكرا دعب كرا
 دن و بيلا انيلا عرسي تيبلا لهأ انكللو تلف امكرمالا سيلو تدفر

 انجاح مله كيلعال لاقو نسحلا ىلع كلما دبع لبقأف همالك ممسي كمل

 هل بتكو هل كلذ سبل كلملا دبع لاف جاجملا لوب هربخاف للا دبع ابأاي

 لا عجار وهو هزبجو ةلص نسحاب هلصو و هيف هددت اباتكح جاجحلل
 فيك لاقف هلزكم ىلا ىعتل هدصق هدنع نم نسحلا جب رخ نا دملو ةنبدملا

 ةاوشلا املا لاف تلق ايف كيلع بناع ىنا هلا لاقق كم تلمفام تءأر
 و كباهام هذه ىتلك الولو ادهج كننع ترخدا الو امفن كب ولام



 ٠ م0 «#
 نامع هل لاف هلتقيل هيلع لخدو نافع نب نام رصح نم ناكو اهم لتقف

 نب ورم هيلا راس رصم ىلو الو ج رخو هك رتف .كلعف هءاسل كوأ كارو

 قوكسلا جبد خ نب ةيواعم هلتق ليق وه لتقو دم مزماف اولتتقاذ صاعلا

 تلاقو اهبلع دتشا هلتق ةشناع غلب املو اربص صاملا نب ورم هلتق لبقو

 وخاوهو ك1 ىنث, ىلع ناكو ةدارعو لضف هل ناكو اخأو ادلو هدعأ تنك

 همأل رفعج نب هللا دبع
 هناود ىف ساون وأ لوقي هلتقم فو
 ددسلاب هللا لوسر ربص لتقب كرخف سبل حيدخ نب مئاهأ
 هئنح ريعلا 9 ف مجردأ

 انوه لايصال لا 0

 نشنح وأ اليخ ارش تاصأ دقو

 م وهو ديزل ملق موو

 امرا تااق ةءددنك لكو

 ةييناش سيشت سيلا 1 نإ لل

03 

 0 2 0 سيف

 فيس وم توحلم ةرادد ارحح

 دلبلا ىف هانام اذا ماعتلا درط

 كيب مهفاد اف بالكلا مو

 دلو نمتحر أدل بإلكلا لتق

 دحو نمو ىتثمنم له: عمدلاو
 ديولاو ىؤنلا تافصو هراث نع

 « سماحلا بابلا ©

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا نيمحلا لآ نم اندادجأ ما

 ؛« لوالا لصفلا »

 4 (1) ىنثملا نسحلا ديسلا:)
 اَسيئر الضاف ابيبم اليلج كن ىضر طبسلا نسحلا نبا وه.

 رافسالاو ب تكلا نماندنعايفرابخاو جارتىلعنيبنسحلا اندادجأن مدلبق ل رثمنلا (1) ٠

0 
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 ةرصنيف ليللا ناظفب نيكرشملل برحلا ران اك ذم قافنلا 6 :
 تسلم ارا ناس نللالا# 0 | |

 هوك سوأ ةنه نلدأ الا ادام ل

 هي نا للا لأساو اورق ءرقتو اراذتعاو الدعو اقداض الوق اذه قوق

 را نيملسملا هقالخ اضبا هتمايف هفلخم ناو هلوسرو هدبع دمع

 و مال الا ةمرخ عنرالا رقفلا هنم ةبوكرملا مواشظملا مامالا مدل

 ١ كلل لد نف مارما شل ةمزعو ةبحصلا ةمرحو الغ

 ١ نيقتملا ةبقاملاو مولظملا ىلع ملاظلا ربظامرو هانلتق انفلاخ نمو

 | 4 منار بابا نم نوسحلاو منازل لمفلا
 ؟" © قيدصلا ركب يبأ نب دم اديس )

 لأ دبع نب دمع وم هناحضلا ةقرمميف اغلا دسأ ين ( لق)

 الوتر ركب وبأ ىنفتسسا ةجاح همأ تجرخ ةدعقلا يذ نم ني
 3 أي ف وطنال ناو لالهالاو لاستغالاب اهرماف 00

 - و سمح تنب 1

 | 2 هلا لض هللا لوسرا ركب وأ كلذ رك“ دف ءاديسلاب ركب ىنأ نا

 قلاب ادم ىكتت ةعئاع تناكو لاهنلو لستتتلف اهرم لاقف
 ةلاح 0 ل



0 

 نيب قيدصلاو انأو نوجري يذلا نيح تالو اهزهم مهعاطاتيئثكا د
 ىلع نيدلا رشن در هن رطق عمجو هيتيشاح مفر دق ع ا مان عربظ

 نيدلا شاتناو هتأطو قافتلا رعذباف هفاقثب هدوا ماقاو هيطب هئعش لو هر
 ءامدلا نمحو اهلهاوك ىلع سوؤرلا رقأو هلها ىلع قملا حارأ ايف

 ةريسلا ىف هريظنو ةمحرملا ينةقيقشي هتملث دسبف هتيتم هترضحو اهعأ

 خنفف تدحوأ دل هيلع تردو هب تامج مأ هلل باطمللا نبا كاذ ةلدعلا

 مخ .٠

 تءانف اهلعجنو ضرالا جيبو رذم رذنش كرشلا دريشو اهخدو ةرفكل

 ابئيف عزو مث اهابأيو هل ىدصتو امنع ديو همأرت اهئبخ تظفلو اهلك

 . هتماقا مون ومقنت ىبأ ىوب ىأو نوؤئرت اذام ىنورأف اهبحص اكاهكرثو اه
 ملول ربتتسا وانم لوف لوقا جل رظنذا هنمظ مون ما مكيف لدعذ

 4« اضيأ اهوقو )ل ٍْ
 هب ر ىصع ن .رم.الا ىمه .رال ةظعوملا نسور ةمومالا - عيلم يل لا

 قرخدا هلا ىف تاسن ئدحااناو يرو فرح نإ 000 1

 | صخر ىفو متفانم نم ينمؤم زبم ىبو ةعاضن لك نم تصحو ْ
 ضبق ايدصىمس نم لوأو نيملسملا نم ةمنرأ عبار ىباو ءاوقالا ديعب

 ةمامالا فهو هقوط دقو ضار هنع وهو لس للا ىلص هللا لوم

 ضاع و تامقلا ف دقوف هءانثا 5 قارو هيفرطل ذخأف نيدلا لحب برطضا

 ةودعلا ::نورظتتت ظحج ذشمو ماو دوبي شحنأم ًاقطاو:ةدرلا 1

 رهجاو ةاووملا نم حاتماو ةلطعلا م دراو ىأثلا بأرف ةحيصلا ن 5

 نكر اذا نعذم لجو زع هللا تاذ يف هلتحب «تعاط مظنثا م *ءاورلا ل

 ةماه ىلع ًالماو هللا هضبقف هبنجب ةاذالل ةكرع نيتباللا نيبام ديعل
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 مو عبس ةنس ةشلاع تيقوتو لجو زع اهير نييو ابني باجحلا تكتم

 3 نم تلخ ةلبيإ ةرشع عبسل ءاثالثلا ةليل ٍنيسمْحو نام ةنمن ليقو

 لو ةريره وأ اهبلع يلضو تنفدف اليا عييقبلاب ن ف رقدن نأ تامل

 | و ركب ىفأ نب , دمح نب مساقلاو ريزلا انبا ةورعو هللا دبع ةسخ اهربق

 الو ركب ىبأ نب نحرلا دبع نب هللا دبعو ركب ىنأ نب دم نب هل
 ةئس ةرشع نامت اهر“ ناك راسو هيلع هللا يلَص ىنلا

 : 4« اطوق روبشملا اهطخ نمو )

 ل 0 00

 2 |, اعد بارو اهناع كفيو اهتلمم سيرب اله ايفو اهشان
 8 0 ا ماتش يف يرخم 0

 | اوال ةيئاتتتسف حا ا

 3 : 00 0 دلوو

 0 لخدو هذاثوأ تسراو هنارح نبدلا برضاذا ىتح

 3 ا هللا لص هلو هللا راتخلا اناتشاو .الارأ ةقرف لك

 نهب دشو هقاور ناطيشلا برض مسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 )يذلا لبح براضاو هكر ىقلاو هلجرو هليخم بلجأو هلئابح

 17 و لئاونلا ىنب و اناكت ا همربم داعو هلهأ جامو هدهع جرم ١

[١ 0-5 
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 تاذ شيجلع هلستسا | سو هيلع هلا يلص هلا لوسرنا صاملا ١
 ةشئاع لاق كيلا حأ سانلا ىأ هللا لوسواب تلتف هتيتأف لاق لسالسلا

 ضارفلا نع اهتولأسي ةناحصلا ربك أ ناكو اهونأ لاق لاجرلا نه تلق
 ايار سانلا ندعو نءانلا همه ندر ةقئاغ تناك ح ابر ىبأ نب ءاطع لاقو

 ةشئاع نم رعشب الو بطب الو هقفب لعأ ادحأ تيأرام ةورع لاقو ةماعلا

 [ريدك ملسو هيلع هل ىلص ىنلا نع تورو سيوعلا نب رمح نب رامسم انربخأ

 ىصحي الام نيعباتلا نمو ةءاحصلا نم ريثكو باطما نب ور# اهلع ىو

 ليملا اوندا لاق باطملا نب رمح نا ةماما ىبأ نع بوبا ىحب يو

 تركز ةدئام لع اول نو مجاعالا نالخاو مكأياو اواقتناو 1 واضتناو

 متس نمالا رزئمب الا مامنلا لخدن ةنمؤم الو ل لحي الو را اهماع

 هللا لص ىنلا ىلع ركب ىلأ نب نمحرلا دبع لخد تلاق ىتتثدح ةشئاع ناف

 هب ناسي طر كاوس نمحرلا دبع عمو ىردص نا هتدئسم انأو ٍلسو ةيلع

 هتضفنو هتمصقف كاوسلات ذخاف هرصل مسو هيلع هللا لص لال وسر هدب أف

 هللا لوس نقرا ني هللا يلص ىلا ىلا هتعفد مث هتبيطو

 لل لوسر عارف نا دعايش هنم نسحأ طق انتسا نا ا

 ىضق من اثل' ىلعالا قيفرلا ىف لاق مث هعبصأ وأ هدب عفر ملسو هيلع هللا لص

 هللا يلص لوس رلا نا ىراخبلا فو ىتنقاذو ىتنقاح نيب تاملوقت تناكفو

 مون ديرب دع ان. 000 هيف تام ىذلا هضرم ف لأس ناكرلسو هياع

 كتاف: َىَح ةشلاع تدب ىف ناكف ءاش يح نوكيف جاوزالا هل نذاف ةشئاع

 امين

 ابني ريغ يلع اهرامخ د تعبطو ةنمْؤم ةأرما ام 0-2 0



 هو
 ,و هيلع هللا لص هللا لوسر لاقو نينس عبس تنب ذئموب ىهو هحكنأف
 جراف دراف لع ا ركذاف ىهذا لاق ةممز تنب ةدوستلاق سبثلا نمو

 2 لاو يملا نم مكيلع نا لخداام ةدوساي تلفف ةدوس ىلع تلخنف
 لع كبطخا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىناسرا تلاف كاذ امو تلاق
 ١0 نمو تلا هل كان يرك اف ىلا ىلع ىلخدا تددو تلاق

 2  ىنلسرا هللا دبع نب دم نا تلتف هنيلع تلخدف جملا نع فلخم

 3 تح تلاق كتبحاص لوقت اذاف مي رك ؤ فك لاق ةذوس هيلع
 وفك وهو كبط لسرا هللا دبع نب دم نا لاق اهنءدف ابعدا

 أ وزف ءادف هتعدف ىل هيءداف لاق من تلاق كيحوزأ نا نيبحتا

 ْ  لاقو هسأر ىلع ا جيلا نم ةسؤ نب دبع اهوخأ

 ل هللا لوسر جور نأ ىن أر ىلع بارتلا ودخأ موب هيفسل ىلا لسأ

 ١ اا 0 يارا ن عرقا راسأ ةدوسرمو دي

 لضغ " ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف لو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 اد هج نورحتي سانلا ناك لاق ايارس نب دمحم زبخا ماعطلا رئاس ىلع

 كرا ةملس مأأي اولاقف ةملس مأ ىلا ىحاوص عمتجاف تلاق ةشئاع

 رف ةشلاعدبرت 5 ريما نم ديون اناو ةشئاع مت معايادهب ل لورحتي

 نآكا ام ثيح هيلا اوده نا سانلا سمأب نا ملسو هيلع هللا للص هلا

 لو هيلع هللا لص ىبنال ةملس م ١ كلذ تركذدف تلاق راذام

 ا 01 5 الف 3 0 كلذ هل 00 ىلا داع 8 و ضرع



 ظ 0«
 نب روع نب رماع ةنبا نامور مأ اهمأو هئاست رهشأو مل-وهيلعللاىلض ىننلا

 ةنانك نب ٠ كلام نب مغ نب ثراحلا نب نامهد نب مده نإ ةئيذا نإ سمشدبع

 ركب 'ىهو نيتنسإ ةرحملا لبق لسو هيلع نا لصلا لوسر اهجوزتةينانكلا ٍ

 هيلعهللا لصدّنلا لوسر ابجوزت ريبزلا لاقو نينسث الث, ليقو ةديبع واةلاق

 نيئس ثالث ةرجملا لبق ةجيدخ تيفوتو نينس ثالث, ةجيدخ دعل لسو '

 ىتال نين مس لسو هيلع هللا ليض هللا لوسر ابجوألا "0

 0 هيلع هللا لص هللا لوسر اهانكو ةئيدملاب نيئس عسن تنب ىهؤ اهب

 1 هةطلاعا هدوم ل ىف رخا يزل نب هللا دلع ارتشلا نباب هللا دبع مأ.

 ةأَرما صقوالا نب ميكح تنب ةلوخ تلاق ةجدخ تيفوث امل تلاق

 نا تاق نمو لاف جوزت الأ هللا لوسر ىأ ةكع كلذو نوءظ« نب: ناهع
 كتببلا هلا قلخت بحأ ةنبا تلق ركبلا نفلاقابت تنش ناو ا 5 كلا

 تيما نبق نب ةعمز تنب ةدوس تلق ثلا نمو لاق رك لآ 1 ةشئاع ظ

 تاخدف تءاجف“ ىلغ (ببركاف ىمذاف لاق هلع تنأام لع كسناو كب
 لخدأام نامور ما ىأ تلاقف ةشئاع ما نامور مأ تدجوف ركب ىلا تين |

 ىلص هللا لوسر يناسرا تلاق كاذ امو تلاق ةكربلاو ريلغا نم كيل هللا

 هْيَخَأ ةنئبا ىه امنا هل حلصن لهو تلاق ةشئاع هيلع نفخ ملسو هيلع هللا

 مكيلع هللا لخدا اذام رك انأاب تلاتف ركب وبأ ءاجف تا هناف ركب ابآى 2

 بطخا ملسو هيلع للا لوسر ىناسرا تلاق كاذ امو لاق ةكربلاو ريللا نم

 هللا لوس لا ترق ف هشأ تح : ىه اما هل حلصت لهو لاق ةشناع هيلع

 كتنباو مالسالا ىف ىخأ تنا هل ىلوقو ىعجرا لاَقف هل كلذ تركذف

 ءاحف' مسو هيلع كل رالي ركب أبا تناف ىل عتلم



 ١1م «
 لوقتو هير تلاقو بارتلا نم هدخ مفر نم لوأ تناكف

 7 ”ادعألا ةنسأ هلدفقا :انح تنين الفاتييحو

 5 0 ىرذ ىف نزملا تذاج امي رص ءالب ركب هورداف
 ْ لذ ةداهشلادارأ نم لوقي رمت نب هللا دبع ناكف هدمب تعبأ م

 لع تمدتماف مالسلا هيلع نيسملا دعب اهبطخ ناورم نا ناقبو ةكنا
 ش 0 وديع نا لس 0

 7-5 ف يضر با نأ ع اليخ دز تن 1
 05 للا لوس مع نبي لتقلا ىلع كب ننمال ىنا هل

 « معنارلا بابلا نم نوسخخلاو ىناثلا لصفلا رف

 5 (( .ابنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ تنب موك ما )

 : نع نابمط نب مهاربا ىور قيدصلار كب ىلأ تنب موثلك ماىف
 | لا نأ قيدصلا ركب ىبأ تنب موثاك ما نع مفأ نب ديمح نع .ديعس نبأ

 2 ين يخف لاجرلا نهاكش مث ءاسنلا برض نع ىبن ملسو هيلع هنلا ىلص

 »دل سو هيلع هللا ىلبص ىننلا لاقف نهبرض نييو موني ملسو هلع للا
 مأو. ىك نع دعسنب ثيلاءادر 5 ضد نيك أ 1 1 اب ةليللا

 اامار 01 د 5900 0

 70174 نارا بالا نمنونجلاو كانا لسنتا و
 0 ( نينماولا ما ةشئاع هديسلا )

 ز نين ولا ل فا بيوس يبا تيةبلاب

535 3 
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 بيجنلا مامالا ىلع ىلتال يو ةريعلا يدوح ليغ

 بيلتلاو جايملا موي لل ىلا سرافلاب نونلاانتمجف

 بوعشس اكنونملاهتقسدق  !هتومسؤبلاو ءارنضلا لهاللق

 اضيأ هيثرت تلاقو
 دومعملا ىلق نرمضلامم دوع ىنيع داعف .داقرلا عنم

 دونه نوتماشلاو اتترهسف ”ايمونجت لاش 0١
 ديعصو متافص نيرئازلل هنودونيسؤما ريما ىبأ

 ةكتاعاي لاق اهكلم ايف اهجوزتفءاوملا نب رييزلاهبطخا مدع تضقن اف

 عدأ نا ديرتأماوعلا نبايتلاقفةندابءازجعةا رما تناكودجسملا ىلا ىجرخمال

 ةفيقسيف اهل فةوف ج رخو:اضون ميبصلا ةالصل ءادنلا عمس |ملف كعنم| الاف

 كدي هللا مطق كلام تلاقف امزيجع ىلع هديب برمض هب ترم ايف ةدعاسىبب

 تلاق كالصم يف كرا مل ىلام ةكناعاب لاق دجسملا نم عجر الف تعجرو

 لضفأ نوطيقلا ىف مويلا ةالصلا كدمب سانلا دبف هللا دبعابا هللا كمجرب ٠

 ينداوب ري.زلا امنع لتق اذ ةرجملا يف اهنم لضفأ تببلا فو تبل ىف اهم

 درعم ريغ ناكو ءاقللا موب © ةمهب سراي زومر جنبا ردغ ظ

 ديلاالوزاسللا شعراشلاطال هبدجول هته ول ورسماب 20
 ديعتملا وقع كشيلغ تلح لك تلت نإ كلي 000

 امهنعللا ىضر بلاط ىلا نب ىلع نب نيسحلا ابجوزت اهتدع تضقتا ايف

 سر



 1 0 : ةطخس كيف ىرأأل ىنأ كنهل

 3 ١ ناش ا هناز هججول سلو . ههجو.هللا نيز نم كاف

 3 ٠ [لف هدم جوزتنال نا ىلع ايجار نيح هل ةييدح اهاطعاو لأق

 32 لوهي تأشنأ فئاطلاب هباصأ ىذلا مهسلا نم
 ١" اربصاو جايملا ىف ماو ركحا 2 ىتف هلش» ىأر نم انيع هلل
 ' ارخأ عبمرلا كرتي ىتح توملا ىلا 9 اهضاخ ةنسالا هيف تعرش اذا
 'اريغأىدابج كفنيالو كسيلع . ةنيخس ىنع كفتال تسسقأف
 'ارونلا حابصلا لييللا درط امو ... ةكبأ ةما+ تنغام رهدلا ىدم

 "ورا نأ ىلع ةئيدح ىناطعأ ناكدقتلاتف باطما نب مج اهطخف
 هيدا يدرلاقف نعت ىضر بلاط ىبأ نب ىلع تتفتساف قتفتس ف لات هدم
 وسر باحصأ نم هلع ىلا رم حرت رمت تجو زن ىجورتو .هلهأ ىلع
 هذ ىنمي هنع هلا ىنر بلاط ىبأ نب ىلع مف ملسسو هيلع هللا لص هلل
 3 اهايا اهرك ذأ نا دنرأ ةجاح ةكتاع ىلا ىل نا ىلع هل لاقف اهم ىبب امل
 ام ىبأ نا نآف ةكتاعاب يرتتسا رمع امل لاف اهلك ىتنح رتتت امل
 ار لو ةابطرم اهلع تذجخأف كملكب نا درب
 "3 ةكاعاي لاف

 '[غ] ىرلج كفنالو كيء  ةنيخس ىنع كفتتال تسفأف
 هلو اذأدلا تدازأ امو 0 اذه لا را امو 24 هل ل

 3 رول نسم لق ع جارخم ل ذا 000 ناك

 ١ هيثر لاق رم لَك



».1 
 يضر هللا ديبع نب ةحاطو رمتو نمحرلا دبع هوخا هربق ىف لزنو هونأ هسيلع
 ْ 0 مهْنعّلا

 ديزتنب ةكتاع قيدصلا ركب ىلا نب هللا دبع جوزت لاق ىتاغالا ىفو

 ةلازجواهرظنمو ابلقعىف مامتولاكو لاجل ةأرما تناكو ليفت نب ورحت نب
 ىاهمغاني ةيلغ ىف وهو هوأ ركب وأ هيلع رف هنأر لعهتبلغدق تناكو اهيأريف

 هللا دبع اي لاف امغانإ وهو عجر مث ةعجلا ىلا هجوتم ركب وأو ةعمج مونا
 ناك مراختو قونس نع هتلغش نط دقو لاق م لاق سانلا لص وأ لاق تبجأ

 نع كتملأ دقو ةراجتلاو شاعملا نع ةكتاع كتلذش دق ركب وأ هل لاف اهف

 ىلصي ركب وبأ انيبف ةيحان ىلا تلوحتو ةقيلطت اهتلطف اقلط ةالصلا ضْنارف

 لو وهو هعمس ذا ليللا ىف هل حطس ىلع
 قوطملا ماملا ىرق حانامو قراش رذام كاسنأالكتاعأ .

 قلعم سوفنلا قت امب كيدل 2 ةليلو مون لك ىلق كتاعأ

 .قدصموءايح فزوصمقاخو قطنموئأرو لزجقلخ اهل

 قلطت ءىث ريغ ىف ابلثم الو ابلثم مويلا يثلط لتر ظ
 ةكناع مجار هللا دبعاي لاف هل قر دقو هيلع فرشأف هلوق ركب وأ عمسف

 : نعأإب هللاقف نعأ هللاقي هل مالغ لع فرشأو اهتجار دق أ كذا ل :

 ا جرخم : ةكتا تعحار دق أ كدبشأ لاش لإ ١ رح تن

 لو وهو رادلا رخؤم ىل
 نئاكوهىذلارماللتءجورو ةببر ريغىف تقلطدق كتتاعأ

 نيابتو ةفلأ هيف سانلا لع مثارو داغ للا رمأ كاذك

  «نكاس هللا برق دق أمل ىلقو ارئاط قرفتلل ىلق لازامو



 5 (؟ةهغ

 ب نب ىلعي لاقو ىلتق موي هيلع نيربكلا نم ريخ دلو موب هيلع نوربكملا
 وكم زوجع ةليوط ةأرءا هما تءاجف ريزلا نبا لتقام دعب ةكم تاخد
 جملا اهل لاقف لزخ نا بكأرلا اذ. نآ اما جباجحال تلاتف داذت رصبا
 هنالاق الوصو اماوق اما اوس ناكدتكلو اًتفانمناكام هللاو تلاق قفانملا

 ا 0 درو تفرخام هللاوال تلامف تفرخ دق زوجع كنف

 : باذكلا امأ رييمو باذك فيت” نم جررخم لوقي لسو هيلع هللا ىلص
 ١ ناك ا راتخلا باذكلاب ىنمت ريبملا تنأف ريبملا امأو هانيآر

 اع مالسلا لاقو فتوف بولصم وهو رمت نبا هب زاتجاو جسوك ريزلا
 ىنعي ةمالا ”ملاغرت « تنأ ةمأ نا لاو امأ لاق مث هل اعدو بييخ ابأ

 ض كلذ ريغ ىلا اتفانم هنومسي اوناكماشلا لهأ

 |. حارا بابلا نم نوسحلاو دحاولا لصفلا ))

 ( ركب ىنأ نب هللا دبع انديس )

 وهو هنع :ع هلل ىضر قيدصلا ركب ىبأ هللا دبع نب هللا دبع وه

 هيلع هنأ لص ىنلا ىنأي ناكىذلا وهو ا,ونال ركب ىبأ تن ءامنأ
 1 , انكف ةليل لك رانلا ىفامهه ذا شدرق رابخابو مامطلاب ركب بأ هابأو

 نم تي باج وهو امدخ تيب 00

 5 7 اول نضال تادم دبحو مالغا طلخا |: اذا كلذ ربخم :

 5 ربج لمدنأف هجرجف ىتثلا مجتع وبأ هامر ميسب ىرف ملسو هيلع

 نم لاوش يف كلذو ركب ىلإ هيبأ ةفالخ لوأ هنم تاف هن



 «( ؟هزن )+

 نةيلاو زاحالا لهأ هعاطأو ديزي توم دعب ةفالملاب رييزلا نب هللا ديعأ

 نءا لثق الف رجحلا اف لخداو ةبعكلا ةرامم ددجو ناسارخو قارعلاو

 الاوأ- تناك ان ىلا: ةبعكلا ةرامت دات نا نآو رم نب كلملا ذنبغ لسا رو لإ
 ريزلا نبا قو ةيقابلا ةراعلا هذه ىهف كلذ لءفف اهنم رجحلا جرو

 رضلفو ماشلا هل ماقتسا الف هيبأ دعت ناورم نب كللا دبع ىلو نا ىلا ةفيلخ

 نب جاجحلا ريسو ريزلا نب بعص لتقف قارعلا ىلا راسف ركاسعلا زوج
 ةجملا ئذ نم ةليل لوأ ةكع ريبزلا نب هللا دبع رصف زاجملا ىلا فسو

 افاصلا نيب الو تربلاب فطن ادا حادحلا نا :ااب جحو نيعبسو نيتثا ةنس

 ىلا ةراجألا ىرب ناكف سيق يأ لبج ىلع اقينحنم صصنو ةورملاو

 ةنائئم ةزختالا ىداج نم تضنلا ىف لتق نا:ىلا هرصاخت لز نو دج
 هلتق لبق هللا دبع ىلع رصحلا ذتشا امل ريبزلا نب ةورع لاق نيعبسو ثالث

 ةحارا توملا يف نا امل لاقف ةيكاش ىهو ءامسأ همأ ىلع لخد مايأ ةرشعل

 اما كيفرط دحأ ىلع ىتأب ىح تومأ نا ىحأام ىل هتينمت كامل هل تلاقف

 يذلا مويلا ناك الف كدضف ىنعرفتف كودعب ترفظ اماو كءستحاف تاتق

 كيسفن ىلع اهف فاخ ةطخ موعم نابت ال ىناي هل تلا اهماع لخد هيف لتق

 لذ ىف طوس ةيرض نم ريخ زرع يف فيس) ةيرضل هللاوف لتقلا ةفاخم لذلا

 نم مره الا ةيحان ىلع لمح ال ناكو دجسملا ف مهلئاقو سانلا ىلع جرخو

 سكي ةةنلظع نو عرف امسلا ةديحال ند ردا مأشلا دنج نم ايف

 لوقي وهو هسأر
 مدلا راش انيادقا لق كك انمولك ى دب: تاقعالا لعاتسلو.

 م ماشلا لهأ نكرر ا



 1 ء( 0
 رمت نعو هتيبأ نعو ثيداحأ رسول نا لست ىلا نع قوز

 و قالسلا ةديبعوذابعو رماغ هانباو ةؤرع ةرخأ هنعئوزو اهارغو

 دسك ةمثلا نع نوشجاملا نب فوت لاقو مه هريغو ىبعشلاو حابر ىبأ

 ْ لح ملا وم لف لاي ثالنث ىلع رهدل ريزلا نب ل دبع مق

 ١ لاف حابصلا ىتخ دجاش وه ةلياو حابضلا ىتخ مك ار وه ةليلو

 , جيلا قاني نب اسم نع برخ نب نابلس ىتثدحو لاق ريزلا
 7 00 11 ل رولا ف هك نري

 حرس ىبأ نإ دعس نب هلأ دبع عم ةيقيرفأ ريزلا نب هللا دبع ازغو

 رشع ىف نوململا ناكو ادلأن يرسشعو فلا ةثامىةيفيرفا كالم ريخرغن
 1 ر ركسع نهج رخ دفو ريجرج ىأرف هلل دبعرظاف مهدنأف هقف

 3 دهشو هدب لع حتتنا ناك مث هلتتق هدصقو ليملسملا نم ةعامج

 تل ىتحتييلا لعأ انم ريبزلا لاذام لوقب ىلع ناكف لفل الءاقت ريئّرلا

 ديزي |لسراف ةيواعم هيأ تو دعب ةيواعمنبدنزبةعيإ نم مثتفاو هللا

 مث ةروبشلا ة ةرحلا ةءقو ابلهاب مقواو ةنردللا راعخف ىرملاةبقعن

 | ريم نب نيضإا تاختساف قيرطلا ىف تاف رييزلا نبا لئاقتل ةكف
 ْ 5 مدرال ةكمب رييزلا نبا رصاختو نيدضحلا راسف' سيلا ىلع
 كلا تقرتحا رضحلا اذه يفو ارضاحم ماقأف نيتسؤ عنرأ ةنتن

 هاغدف ةنسلا نم لوالا عيبر فصتتم دنزب تام نا ىلا رضحلا

 4 لتق نم امهنيىتلا ءامدلا ردو ماشلا ىلا هذ حجر خلو هغئانتل

 ل 1لاقف ءامدلا ردهأال لاقؤ ريبزلا نبا هبج لف ةرثعا ةعقو ىف



 ا
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 ارح نإ ىلا تا د اخ ع لاطو تنم ا أ نا مثمث لق صاف

 نور شع ليقو مايأ ةرشع ليق هلتق كديعل اع نيعبسو تال ةسدفأ دعا

 جاجملا هرصحامدنع نامالا لوبق ىف اهراشتسا امل اهنا عم اهربخو . امو

 .دئادشلا لاهْحا ىلع ىوق روبص باقو نيتم نيدو رييك لمع ىلع لد

 # عبارلا بابلا نم نوسملا لصفلا و
 «رييزلا نت هللا دبع انديس )ف

 نيىزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ نب ماوعلا نب رييزلا نب هللا دبع وه

 ركب ىف تلبءامسأ ةمآو ركب وب[ ئدسالا ىترتلا رد بنو ١

 لوسر ةمع للطلا دبع ثنب ةيفض هيبال هتدجو نيقاطنلات اذةفاحق ىنأن ا

 نب ماوعلا نب ريبزلا هيبأ ةمح ديو خ تنب ةجمدخو ل وهيلع هللا ىلص هللا

 ةرجحلا دعب مالسالا يف دلو دولوم لوأ وه ل لاما ةشئاعهتلاخو دلو خ

 ناكف اهم هكنح مث هيف فابكأل ا ملسو هيلع هللا لصّشا لوسر هل

 هللا دبع هامسو هفوج لخد ءئش لوأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قير

 هما ترجاهو رمع.وأ هلا ةمساو قيدضلا ركب ىنإ هذحن ركب 000

 سأر ىلع ةنيدملاب هتادلوو كلذ دعب هب تلمح ليقو هب لماح ىهو ةنيدملا ىلا

 نوملسملا ربك دلو املو ىلوالا ةنسااىف دلو ليقو ةرجملا نم ارهش نب
 دلو مل داوب الف هانرحس دق نولوقي اوناكدوبلانأل ريتك هب اونلرفإ

 ةعاجشلا ميظع ةالصلا ليوط اماوق اماوصناكو ىلاعتو هناحبس هللا ممذك

 عبس ر مو هعنأبيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو دنع ريزلا هوبأ هرضحأ

 هعباب مث مست اليم يا و ةاعةيبا لص ىنا آر ايف نيننيس اكو نيم



»( 

 هلل ىضر ةنس نيعبسو نيتنثا وأ ةنس نيعبس هرمع ناكو تيملا نم ديدبللا

 ظ سووا نم الا ءايلا نوكسو ةلمهملا لادلا ميتفو فاقلا مضل ديدقو

 3 ةنيدملاو ةكم نيب لزنم وهو ةلمبم لاد

 3 مدارلا بابلانم نومنرالاو نماثلا لصفلا ©

 ١ « ىنيدصلا قيتع ىبأ دمح اديس ل
 قبد 93 ركب ىلإ نب نمرلا دبع نب دمع وه هباثلا دسأ ىف لاق

 و هوبأو وه ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ىأر ىهيتلا ىشرلا هفاحمت ىلأ
 ةداادذ 1 ب

 قيتع ىنأ نب هللا دبع دلاو وهو

 < ميبارلا بابل نموننرالاو عسأتلا لصفنا
 0 ركب ىبأ تنب ءايسأ ةديسلا )

 رهزلا جوز ةيمدتلا ةيشرملا قيدصلا ركب ىبأ تنب ءامسأ ىه
 ا تناكو نيقاطنلا تاذ ىهو ريبزلا نب لا دبع ما ىهو ماوعلا

 أو اهتيمش ءامسأ اخأ ركب ىنأن ههادبع ناكو اهبال اهتخا ىهو ةشلاع
 ا لماح ىهو ةنبدملا ىلا ترجاهتو انآسنار شع ةغبس دمد
 ا لع ىنال تعنص اهنال نيفاطنلا تاذ امل ليق امئاو ءابقب هتيضوف
 4 7 1 | 000 4 ا رعلج ا ةرتسايرالو رك

 ١ تاذ 0 هكا لما 01 ا



 *( ؟ىأز# م

 ىلا رظايف .ةنملا لهآ نم ليج ىلا لني لإ هرس نم لوقي كن كل

 ملعأ هللاو وس 1
 # مبارلا بالا نمنوميرالاو مناسبا لصفلا اظ 2020

 4 .هتعب هللا ىضر ركب بأ نب دم نب مساقلا نقتل 2

 قيدصلا ركب ىلأ ندم نب مساقلا دمجوبا وه نايعالا تايفو ىف (لاق)

 دحاو نيمالا تادات# نمناكهمفر ىلا ةجاحالف فورعم هبسنو هنع هللا ىض

 ةءاحصلانم ةعاجج نع ىور هنامز لهأ لضفأ ناكوةنيدملاب ١( ) ةعبسلا ءأ

 ادحبأ انكردأ| مديمسنب ىحن لاق نيمنإتلارابك ن مةعاجهنعىو رو مهنعوللا :

 نب دمح لاقو ةمالا هذه ءاهنق نم مساقلا ناك كلاملاقو دم مساقلا لهل
 لاقماس كرابم كاذلاقفملاسم رأت ًالاقفدممن , مساقلاىلا لج 0

 هسفن ىف هننم رعأ انأ لوقي وأب ذكبف نم رلعأ اذهلوتب نأ روع 5

 هبنذ ىبال رفغا ميللا هدوجس ىف لوقيدمسنب مساقلاذاكو بسم
 امهنا امهنع هللا ىضر نييسملا نب لع نيدباعلا نيز ةججرت ىف مدقت دقو ن .

 كلذكو سرفلا كولمرخآ درجدزةنبا هتدلاو دم نب مساقلا أو ةلاخن ىبا نإ
 ةنس يفوبو كانه ةافوتسم ةصّقلاو رم نب هللا دبع نب ملاشسو نيدباعلا ظ

 لاف ديدقبةئامو ةرشعىتا ةنس ليقو نامت ةنس ليقو ةثامو نيتنثا وأ ىذ
 تبأايهنبا لاتف قئادرو ىراذاو ىصيق اهف لصأ تنك ىتلا ىنايث ىف نول |

 ديعبسو ةورعو هّللا ديبعو ركب ىلأ نب دم نب مساقلا مم ةعبسلا ءابققلا 0(

 ةجراخو ركب وأو نأ
 ةباحصلا دصب ىوتفلا نال ةيمدنلا هذبم اوصخو ةعبسنلا ءاهتفلا ملللبق امنأو
 8 ارم مهلا تراس مهي قل

 (س 0 ١



 00 7 . يللا اي 3

 نا ل تو اداو تاغ ةرأ افارطأ 00 ميللا ٠ لاف

 اكمل ٌكيِفأع اناطا تياتبا نألو تيقبأ دنل تذخأ نثل هللا مناو دجلا

 : يأ امي ل لاقف ناو نبكملا دبع ىلع ةورع مدق لا دبع هوخ

 5 | نم هزيمألإلو فويسلا ني وه هل لاف هللا دبع ىخأ فيس ىنيطعل

 لف 5 اهراشحأب كلما دبع رمأف انأ هتيم فويسلا ترضع اذا ةورع لاك

 1 ل 1ع لاف ىحا فيس اذه لاتق دحلا للفم افيس ابنم ذخا ترضح

 1 ايلا ةنبانا لوب لاق هقرع فيك لاقنال اقف نآلا لبق هفرعت تنك

 0 بئانكلا عارف نم لولف نبم مهفويس نا ريغ مهيف بيعالو

 | بام ىهو ةنيدملاب ىتلا ةورع رب رفتحا ىذلا وهاذه ةورعو

 ' ذو ليلا ةنس هتدالو تناكو -اهلام نم بذعأ رثب هنيدملاب سلو

 اهل لاقي ةنيدملا برقي هل ةيرقىف ىفونو ةرجولل نرشعو تس ليقو

 ْ رأ ةسبدلا نيبو امي ةذيرلا ةيحان نم ىهو ءارلا نوكسو ءافلا مضن

 ْ نه نفدو نيمسنو عدرأ ليقو نيعسنو ثالث ةنس هايموليخنتاذ ىهولايل

 او رمب كاملا دبعنيب عجمارلادجملانا ىتملارك ذودعسنباهلاق

 جا نبةيواعم ديعب مهلا ما روك ذملا ةورعو بمصمهيوخا !وريزلا نبا

 ١ لاناو نيمرحلا كلمأ نا ىتن“ ريب رلا نب هللا دبع لاقف هنمتتلف له لاقف

 نب ةييك شإرق ىتايمع نيب مجأو نييفارعلا كلمانا ىتبننم سصملافو

 هر 0 نا ىتينم ناورم نب كلملا دبعلاةو ةحاطتب ةكلاعو نيسحلا

 غنم هيف مثلا ام ىث * ىف تسل ةورع لاف ةيواعم فلخاو اهلك

 لل اذ ه هنع ىوري نم نوك ١ ناو ةرخ الا ىف ةنإلاب زّوفلاو اندلا

 1 الا يزن لا ورب رمق برع ١ ١ ا
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 الو ىل لامال تحبصاف ”ىنيعل بهذو همطحف ىهجوىلع هلجرب ىحشش

 سانلا ىف نأ ل هاا هارت هيلا لاَمف رصب الو دلو الو لهأ

 ةحلط نب دم نب ميهاربا هازع نم نسحأ ناكو ءالب هنم ٍظعأ وه نم

 وضع كمدتت دقو ىسلاف برا الو ىنملا.ىلاةجباح قل ٠0١
 هللا اش نا ضعبلل عبن لكملاو ةنجلا ىلا كئانبأ نم نباو كئاضعأ نم
 كملع نم ءاينغأ ريغ هنعو ءارقق هيلا انك أم كنم انل هللا قلأ دقو ىلاعت

 قو كباسحب نيمضلاو كباوت ىلو هللاو هن انأباو هللا كعفتو كيأأرو

 ريبزلا نب ةورع ناك لاق بذوش نبا نع ةرمص انثدح لاق دسا نبا ديعس

 اذا ناكو نولمتحو ولك ايف سانلا لخديف هطئاخ مث بطلا م رلا مايأ ناكاذا .

 الا ةوقالدتلا ءاشام تلق كتنج تاخد ذا الولو هيف هب لأ ده من :

 عملا رظن موهلك ثارقلا مدر أرقي ناكوهنم جر 0
 دحجنال تح رجلا كيقسن هللاقاهعطةيلرا زا عدا هريغو ةبيتق نا لانو ل يللا ْ

 بلسا نا حلم لاق دقرملا كييةسنف اول مار نيعتسا اللا نأ

 مركلأ موق هيلع لخدو لا هبستحاف كلذ ملأ دجال انأو ىفاضعأن م اوضع

 وجر لاق ربصلا همم بزع امر ملالا ناف كنوكسمن اولا ءالؤهام لاق

 ميظعلا غلب اذا تح نيكسلا ةللمق كملفتف ىسق نم كلذ عينك أ نأ

 فراغم فتيزلا هل ىلغا هنا 3 ربكيو لام وهو تءطقتف راشنملا اهملع عضو

 ار املو هبجو نع قرعلا حسب وهو قافاف هيلع ىثغف هب مصف ديدحلا

 ىنا ميل هنا كيلح ىتلج ىذلاو اما لاق مث هديرف اهاقف اهياعد مهيدياب مدل

 نأ ديلولا لبطصا هنبا لخد و ةيصعم لاقوأ مارح ىلا كب تيشماع

 ةنيدلا مق قححوش نم كلذ ف مسير دنت 6مل و كلا دب
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 رشملاةءاحصلا دحأ ماوعلانب روزا هوبأوةنيدلا ةعبسلا اقئتادحأىدسالا
 2 ذلانو رغما ًأوراسو هيلعمللا لس يتلا ةمحةيقصنبا وه ا دويفملا

 | قيَفَش ةورعو نيقاطنلات اذ ىهوامهنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأت نب. هامسأ
 تد رودقوامهمأن منكي هناف تضامن الخ ريب زلا نب هللادبع هنخأ

 هللا ىضر نينمؤلا م ١ هشئاع هتلاخ عمسوذارقلا فورح ىفةءاورلا هنع

 - 1 1 املاعزاكو هريغو ىرهزلا بابش نباهنعىورو

 ونش ديلولاو ديلولا سلجيىف هلجر تءطنف كاملا نبديلولادنع ماشلابوهو
 نار مشف تبوك ىتحتمطق اهنا ديلولا رمش ملو كرحتب مف هثدحينيهنع
 000 هدرو كرت ملو فراعملا باتك ىف ةببتقنالاق اذكه ىلا

 نمانيقل دقل لاق ةنيدملا ىلا داع اف ةرفسنا كلتىف دم هدلو تام هنأ

 ربا سابا ملا وبأ رك.ذو نينس نامت هلجر عطق دعب شاعوابصن اذه انرفس
 1 0 ل ماطو بوأ نب قحسا لاقو هلاثمام يزانملا تانكي

 ,دمح هدلو هعمو كاملا دبع نب ديلولا ىلع ريزلا نب ةورع مدق براحم نبا
 ةورعلجر يفتمقوو اتيم رخف ةءادهت رضف باودلا راد دمحم لخدف ةورع
 2 زللب امطتق كدسج كيلع تدسفأالاو ابمطقا ديلولا هل لاتق ةلك الا
 : | اد انزنس نم اني دل لاقو دحأ هكسمي مو ريبك خيش وهو

 1 نع ديلولا هلأسف ريرض لجر مهبف سبع ىنب نم موق ةنسلا كت
 ىلع هلام ديزي ايسبع معا الو داو نطيف ةليل تب نينمؤملا ريمأي لافق
 3 ىبصو ريعل ريغ لامو دلوو لهأ نمىل ناك امي بهذف ليس انقرظف
 ظ الا زواجأ مف ريعبلا تعبتاو ئصلا تمضوف دنف ايعص ريمبلا ناكو
 / بلا تخف هلكأي وهو ٍبئالا ف ىف هسأرو ىبا ةحيص تممس
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 ىضر ىلع نب نسملا هدج معو نيداعلا نيز ىلع هدجو رقابلا دمحم هونأ هيف
 ا ةورف مأ همأو هذ رشأو همرك أ ام ربق نم هرد هللف نيعجأ مهنع هللا

 مجاشك ي حو نيمجأ مسهنع هللا ضو قيدصلا ركب ىبأ نب دمحش نب مسالا

 هنع هللا ىضر ةفينحابأ لأس ووك نملاارفعج نأ رداصلاو اننا ١

 هيلع هللا لص هللا لوسر نبا اب لاّمف ىلظ ةيعابر رسك مر ىف لوقت ام لاق

 ةيعابر هل نوكيب ال ىظلا نأ معآ الو ما تنأ هل لاقق هيف ام لعأ ام لسو

 معأ ىلإ هللاو ادبأ ىن' ىهو

 قيدصلاركب ىبأنب نمحرلا دبع تنب ءامسأ ىه ةورف مأ ةدلاوو لوقأ

 قيدصلا لآ طابسأ مهعيج قداصلا رفعج اديس ةيرذ اذكهو

 ١ قيتع ىبأ “نبا 4
 ىف ةروبشم هرائ او :برعلا ءالبضف ةنباثو بدالاو دجملا ةناحر وه

 هقوذو لبنو ملع ىلع لدت ابلكو ىنأهبصالاجرفلا ىبال ىنافالا باثكب اوأ

 ءارعشلا فلأم هتيبناكو . ةنايصو ةفع ىف فرظو فرش عم ةباعدو لضفو
 قاف"آلا لهأ نم حيصفو لضاف لك نم ةل>رلا هيلا تناكو ءابدالاو ' ش

 ِ عنب رلا بابلانم نوميرالاو سداسلا لصفلا

 « رييزلا نن نب ةورع (

 نب ريإزلا ن : ةورع هللا دبع وه نايعالا تاففو باتك ىف (لكرا

 ىش رعلا تاك ن ىصق نس ىز هللا كاع ْن 000 لن دليوخ ب ما مرا

 0000 2 0 نك



 . 1 ارو 0 ةعامج ترأرو
 هلو < ام ابق مهلعأ ارطنامم فارغ نوكح اوناكف ةفوصلا ةداع

 . ملا ناوبدلا ةمجن نم لبرا ىلا 00 لاوحالا

 ال جلا ريثك ناكو نلارغصلاهتيؤر ىل قفتي مو ظعو سلع اهب دقعو
 ]| نم هيلا نوبتكب هرصع اجب قيرطلا لاجر ناكو رواج
 يسايهيل بتك يضعن تممس ملاوحأ نم ءىثنع راب راع روم

 ا[ امهسأفا بجسلا ىلخاد تام ناو ةلاطبلا ىلا تدلخأ لمعلا تكرت نا

 لكذو ريثك ىث اذه نم هلو ىلامت هلا رفثتساو لما هباوج تكف
 ؛ اهنم ةفيطل انايب أ فراعملا فاوع هناتك

 بوق ىلكف مترك ذن وأ نويبع ىلكف علما 3ك

 :وانامز روكذملا بيجنلا أ همت ب حصص دق ناكو ءايشأ اذه ريغ ركذو

 : لهس ف يفوثو نسوي ةنس بجر رخاوأ ىف دروربسإ هدلومو جرخ

 ةيدرولاب دغلا نم نفدو ىلاعت هللا همحر دادغي م“ ةنس

 4 عنارلا بابلانم نودرالاو ميارلا لصفلا 9
 1 © قداصلارنعج ) 1

 ز ذباملا نيز نب رقابلا دم نب قداصلا رفمج هللا دبع ونأ وه

 5 ةمنالا دحأ نيدجأ منع هللا ىضر تلاط ىبأ نب ىلع نب نيسملا
 قداصلاب تلو تببلا لهأ تاداس نم ناك ةيمامالا بهذم ىلع

 رمل نينامث ةنسمتدالو ثناكو ركذي نأ نم ربشأ هلضفو هتلاقم ىف
 هس ناض هرازيش نم ءاناللا غوي دلو لب لسيقو فاحجلا ل ا

 لابن قدو ةنبدلاب 0 امو نيميرأو نامث ةنس لاوش ىف ىفوتو نينو



 « ع ْ

 رش رثع ىلا ةمجلا هليل يفوتو . ةلامسمخو ةربشع ليقو نامت ةنس سب

 هدلاو ىفونو . برح بايب نفدو دادي ةئامسمحو نيعسنو عبس ةنس ناضم

 نوكسو ميملا تفي ىزوملاو . ىلامت هللا امهمجرةثامسجخحو ةرشع علو ةنسس
 ها روبشم غصوم وهوزوملا ةضرف ىلا ةبسنلاهذهو ىازاهدعاو وأو

 « علارلا بابلانم نوعلرالاو ثلاثلا لصفلا وف
 4( .يركبلا ىدروربسلا نيدلا بابش خيشلا 7

 ئركبلا دم نب هللا دبع نب دم نب رمع صفح ونأ وه ناكلخ نبا لاق

 ' اطرواملاص اخبش ب هذملا ىعداشامّدف لاك ىدروربسلا نبدلا باهشب تقل

 ىفةبفوصلا نم ريثك قاخ هيلع جرختو ةضايرلاو ةدابعلا يف داهتجالا ريثك
 بيجنلا ابأ هم بحصو هلثم هرمصع ىف 2 للا نكيلو ةزالااو هدا

 يللا اص ىبأن رداقلا دبعدمجم ابأ خيشلاو ظعولاو فوصتلا ذخأ هن

 خوي ويشلا نم مريغىأرو هللا دبع نب دم ىبأ خيشلا ىلا ةرصبلا قار

 ظعولا سام دقعو بدالا ًارقو فالملاو هّمفلا نم ارفاو اظح ل

 ريثك لوب هظعو ىلعو ظعو سلجم هل ناكف دادغبب خويشلا خيش ل

 ىلع ساجلا يفاموي دشنأ هنأ هسلجم رضح نم ىل ىكح كرابم سفن ؛
 ىنرك

 ىسالج لعاب حشأ ىلا 2 ىتدوعافئدحو نسال

 ساكلا رودءامدنلا ربعي نأ امركم قيليالومركلاتنأ

 باتكاهنم ةنسجب فيلا هلو ريثك عج باو كاذل سانا دججأو

 اهرهشأ وهو نراعملا ف 7



 7 زن . 0

 0 راملا ولكل ىلع موبمتلا 2 هلو عوضوم ثيدخ لك
 | 11قم الك اجلك لاو للا ىف مانا طق رايس

 ركل تمجج هنا اولوم, ىتح كلذ ىف نولاغي سانلاو اريثك ايش هطخم

 مجال ناكف ةدملا ىلع سيراركلا تمسقو هرم ةدم تبسحو اهبتك ىبلا

 2 | لاقبو لقملا هلبقي داكيال مظع ءىث اذهو سيرارك عسن موب لك

 ل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح اهب بتك ىتلا همالفأ ةبارب

 لمفف هتوم دعب هب لسغي ىذلا ءاملا اهب نخسي نأ ىصوأو ريثك ءىث
 غ ءالضنلا ضمن هل ىدشنأ ةفيطل رامشأ هلو ابنم لضفو تفكف

 8 دادغن .لهأ

 )الق افخلاب مهولق قف  ارعلاب ةيتف ضم ىريزع
 77 لقت مهناريج ريغ ىلا ريخم تدنت نا مهبزانيم
 ' برطتال ىللاةيثنم مهخيوت دنع مرذعو

 ' أنف ةردان ةبوجأ ظعولا سلاجس يف هلو ةباطملا ىف باغ ناكو
 . ىبأ نيب ةلضافملا ف ةميشلاو ةنسلا لهأ نيب دادغي عاذتلا عقو هنأ هنع

 خش اوماقأف جرفلاوبأ خيشلا هب بيجياج لكلا ىضرف امهنع هللا ىضر

 يأ تناك نم اميلضفأ لاف هظعو سلجب يف ىسركلا ىلع وهو كلذ نع
 تبا نآل ركب وأ وه ةينسلا لاقق كلذ ىف مجاري ال ىنح لاما يف لزنو
 ىلعو 0 ا لسا لوس تسنح هل ينو

 ا لسوهيلع ايت هللا لوسر تنب ةمظاف نال هنع هلل نرد
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#0 
 دعس ولأ ظفاحلا هنع ىورو ه40 ةئس بجرفف امعفرصو هه ةنسع

 سدقللا تييلا ةراير ماشلا ىلا ازا تع لصوملا مدقو هياتكى درك ذو ىاعمسل
 لصوفماشلا ىلا هجوت مث قيتعلا مماجلاب .ظعولا ساج اهب دّمعو هال ةنس ٍْ

 ىلاعت هللا مادخ ججرفلاو نيدلسملا نيب ةيدلا خاسفنال ةرايزلا هل قفش

 قشمدب 0 هدروم ماشلا بحاص دو# نبدلا رون لداسلا كاملا مك ١
 تقوةعمللا موب ام قوتودادغتل ىلإ داعو ظعولا سلجم اهب دمعو ةريسل ة '

 ناكو هطابر ىف دغلا را ,ةدو هدم ةنسةرخ لادا علاس ١

 بابش مع وهو نيدلا باهش * اة نإ هرك ذ اذك ةو٠ ةنس اريدقت هدل

 لرم ةدإب دروروسو ىلاعت هللا اههجر ىدروررسلا ربحت دس

 مجملا قا

 4 عبارلا بابلا نم نومدرالاو ىتاثلا لصفلا

 ٠ ) يزوجلا نب يقال ركل ذاتسالا «4

 جرفلا وبأ وه نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعالا ٌتايفو باتكىف (لق) |
 نب هللا دبع نب هللا ديبع نب ىلع نب دمحم نب ىلع نسما ىبأ نب نمحرلا 0

 رضنلا نب. مسالا نب هللا ديع نب ىزوملا رفعج نب دم نب دمجأ نب ىلا
 ركب ىبا نب دمح نب مساقلا نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمش نب مساقلا '

 ىلبنحلا هيَقفلا ىدادنبلا ىركبلا ىميثلا ىثرقلا هنع هللا طر لإ

 يف هتقو ماماو هرم ةسمالع نراك ظفالا نيدلا كاج بقملا ظقاإ

 لع ىف يملا داز اهم ةديدع نونف يف فنص ظعولا ةعانصو ثيب

 ا هيف 0 ءادحأ ةعئرأ ىف تاعوضوملا هلو زل وهو مضراتلا ق ل 0
 ( ضل



 د ناسا

 00057 يع
 كلا م.اهيفخيو ءافضلا عم هرئامذ ىل ىديب ءاملك لملاو

 ١ ش هلوق نمو

 هباطخ اسناوأ تاغللا شحو هنفهذ ةدحو هتفاطا تدر

 + ِ 0 قرط ىفنادبش ريصيف ابرلا روننمرملا ىنجي لحنااو

 9 مجرتملا ىضرلا فيرشلال 1 يف هلوق نمو

 ظ رشالاو ءاربكلا ىلع داب مكاوطف ريصقلا بسنلا ووذ متنأ

 سوالاو ءاممالا نع بأ, تفتك | بنملاةنب|ليقا حارلاو
 7 #0 مبارلا نابل نم نوسسزالاو ىداحلا لصفلا

 ( ىركبلا ىدرو ربسلا 08 (
 رب دمت ان هللادبع نبردافلادبع بيجناا وأ وه ناكلخ نبا لاق

 ادبع نب انءارختلا نب مساقلانب رضنلا نب مساقلا نب نيسحلا نب ديعس نبا

 نبا لآق . ةنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ نب دم نب مساقلا نبا

 ن | غيشلا بن تلق دادفب خيرات ىف راجنلا نبا نبدلا بح لق

 ب اذكه هطخ نم
 الاةسردملاب هقفتودادشب مدقو ابر قت +04 ةنس دروزرسبي دلوو

 ن مطقناف 00 ا بو وةيفوصلاق يرط كلس نب دلادعسأ

 ر ُ اذ ىف دهلا لذبو ىلاعت هل لمعلاب لاغتشالا ىلع لبقأوةديدم

 178 دادغيب ىف مثلا ناجلا نم طشلا ىلعاطابز ىنب و ىلامت هللا ىلا ةعاج

 اة يماظنلا ةسردملاب سيردتلا ىلا بدن من نيملاصلا هباحصأ نم

 او عداسلا ىف هندالو تناكوةءاجنلاهتذمالت ىلع ترهظ و ةدم اهم



 يي سب و

 بدؤملاهمت سهدلا فرصو قامز ابظفحب ىنابح تادا ئارغ '
 اهلوأ ىت جلا هنديصق للاب مئاطلا دشنأ الو

 ماقم ىلعأ غئاق انأ ىتم

 نينمؤملاريمأ هل دعتو هراد ىلا هيلا هريسع رمأف اريبك الوبق تفداص
 دق دوسلا ملخلا هل تناكو شهو هل شف ضيب بايث يف هيقلو اصاخ أذ ١

 وهو اسم ببلجف هسلحم نم ب رق رادلا نم عضوم لل ا ء
 ةئروهيمارك 1 ىهانتتو هماظعا يف دازف هترضح ىلا ديعأ مث هنم ىأ
 فرصنا مث هريرس نم اهاندأو هسليف بنارلا ملا للا ى خويا را
 ةءاقنلاديلقتل تناك ىلوالا نال ةمركتلل يرخأ باث ةقيط هعم تلمحدق
 صيشو نسينا ليش صيشو ء ءانكد زخ هَ ءاردو ةافوس وك هلك :

 دندن دنا قع تقلا :

 نأ رك ذو ءارعشلاو ءابدالا ةحرسو ءالضفلاو ءايلعلا عم هيدان ناكو 1
 دقنلهاربالوهو نبرضاملا نم لجر مدق لع سادف اموب هدنع لخد يرق

 فريال نم بلكلا يرعملا لاقق بلكلا اذه نم لجزا لاتف هرشأإ
 ةديصقلاب هيئرن ىرعملا لومي ىضرلا ضي رشلا دلاو فو ٠ مسا نيعبس باك

 ْ اهلوأ ىتلا ةديملا
 فاتبملا ريضو فيسللام  فقافك تالؤإطا 0 1
 اذكهو بيكرتلا يف ةعضلا ضمد اه ناك ناو ىناعملا نم اهيف ال ةلياج |
 راعشالا قرأ هنأ الا ظافلالا سيكرت نسح يفهريغنم لقأ#نافي ءمل
 ىرعملا لوق نمو ةيرعشلا تالايللاو ىناعملا يف

 رفتنم يغب بنذ كلذ ناف ةئئان موب ىع رسلا وطنال

 قة



 لسحم ذنلا مئارلا اهأ

 ّقأب مويلا هنظأام ىوه وضن لقف ىنع تلئس ام اذاو
 مجنيىل هدشناف ىلق عاض

 نم تنك املاظف ىنعكباو

 هلوق نمو

 بنجتلاو لقلا ىم لملا ريل
 همورت ايف كرذمي ل هللا اذا

 اهترتساام ةصرف ىملحت تكلم

 اهعاب لواطنام نس كنت ناف

 ضغبم ىداعالا فىلا ىسحف
 اهلثم لهجاو تاقوأ رحللو

 لتعاو نولهاجلا ىلع لوصي

 مديرو ةضغ ىلامحا نور
 امماك مدنا سأاكْنع ضرعأو

 ىتمزعرسان ناحلالا الف زوقو

 ىجحلاب لهجلا عرش, ةاصحىناسل
 راع د ©
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 قاع ميتملل ةجاح

 قالتلا ضسدمالسا غالبف

 ادمان شميت
 اشملل عومدلا ريعأ لبق

 بما ف تنكامىلماالولو
 وأ لذاع الا سال اف
 أ نع دلال وسم رهدلا نم

  بلق دج ا ءارو نم ىلف
 ىلامملا رغ ىلا ىناو

 لملا ىلا ىنأقوأ نكلو

 أ تس ىتنا نغض جعاول
 دزملا رئاغ مامت ضيمو

 زيحىف ءابهصلا ركمتالو

 'ارألا نم لان اذا
 ؛امزلا طمبام تالاضف
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 ب و

 ةلخا ليش اوأ ةزجأ نذخأب نم نملو ماسلا وم سلا |
 ى ةريهشلا رشالا 0 ىضرلا فيرشلا ةرشا :تضؤتلا دقو .

 زاتجا ناكلخ نءا لاق . هتبانع نيم هاعرو هظفحو هللا مصعام الا مالسال
 تبهذو ناهز اريل ىنخأ دقو اهفزمي ال وهو ئِضِرلا فيرمشلا زاذل مهن

 ةراشلا نسحو ةراضنلاب ال دهشت اهموسر اباقبو اهتجابرد تقلخو اح

 لوقب لثتو ناثدحلا قراوطاو نانزالا فورص: نمادجمتم الع فق

 ىلا هيب
 بهم ىليبلا ديت اهلولطو مهرايد ىلع تفقو .دنقلو :

 بكرلا ىلذمإ طوىوطن ١ بنل نم جن ىتح تيك

 نمل رادلا هذه فزعنأهل “لاق تائيالاا هذه اددشني وهو صخش رف.

 نم اذه ناكو : تاببالا هذه لحاض ىضرلا«فيرشلا هذه لاقف:ال لاف

 قافتالا نم

 نامزألملا لصف ام هلل“

 قوبغلا بمق رشف عاضلإ

 ةلض ىودحلاو: اعرو'

 اة نو را دقاؤ

 دج_ملاو. ىنلب م

 ديلا لاثم ال امن 'نيعلا ىزت

 علس ناكسل هالهع قم انآ زاحملا نكشر ىباضزاع ا

 و
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 أو اندنع هيلع ماقأ دق ناوه .ىأ دم كدلول لف دمحأ ىبال بجاملا لاقو

 خاص هضم مفي ىذلا امو انكلم ىف هياضصأ لذ يأو انتهجي نم قتل مِض
 ونام ةباقتلاهلون ملأ نمينص نم شكك أ هيلا منصي. ناك. هيلا بهذول صم

 اصح ناك لبف جرجملا ريمأ انادجو زاجحلاو نيمرملا ىلعفلختسن ملأ ملاظملا
 تملاف اذهامأ هدلاو دما وبأ لاف اذه نم رثك أ رصم.بحاص نم هل

 داقلا لاتف اهأيا هلحت هئادعأ نضع .نوكي نأ دعب, الو. هطخيهانيأر الؤ.هنم

 ١ كيو رسم ةالؤب بانأ ىف حدقلا نمضتب رضحم نآلا بتكيلف ناكن ا

 "أ ىضزلا ىبأو رضح نم عيجج هيف دبش كلذب ضحي بنكي هيف هطخي ملم
 نب نآمو ا هريجأف نمسعلا ركتاو رص م ةامد فاجأ لاقو هيلع عقوب.

 "انس هتينو كني نم فاخمأ هاببع ب هوبأ لاقف لمفيلف زضحلا ىف هطخب

 رم افوخ هماكي ال ذأ فلجو عارذ ةئام هنيو كثي نم فاخب الو تسرف

 ْ مران رس لع تكس.رداقلا ىلا مالا ىبنزا املو هل انيكسبتو رداهقلا
 ١ وبديف ديف رك اذهب ىضرلا نكمل رم نب دم اهالووقياقتلا نع يفر ما دو

 ١ ؤوشدلو ةوشرااب اهذخأ اهذخأ ىذلا :ناكو اللنهنمت ذأ ةياهيلا أ:

 اريثالاو نايعالا يمجو كاملا رخف .ريزولا ضخ ىضرلا:تام املو ,
 هب نب ىموم دهشم ىلإ هيلع هعزج نء ىضترملا هوخأ ىضمو هتزانج
 ظ هنوبات .ىلا رظني نأ مظتيسي مل هنال

 اوىضرال دلو, لاق كاملا ر خف ريزولا'هرك ذ ام. هتمه ولع.ىلعب لدن اممو,
 اةدصالا لمح نأ ةداملاتترجدقف ةلباقللفذه تاقورانيد فل هيلا تذيقأف
 ب . "و اهدرف لاحلا هده: لثم ف اذه لثم مهمدو# ىوذو مهئالخأ ىلا

 ظ : | اا ةبيرغ ةلباق انلاوحأ ىلع ملطب ال, تيب لهأ ني لوق



#١ 
 هسفن ىعن هلوق اممو

 رادغ نطاوملا ضعب ىف نظللو دم نظب امم ابجعاوف
 رادقالاردقملا وجربامزودنمو هنيع عوط كاملا نا لهؤي

 هلوق ابنمو

 حامسلاب ىدب تاب الوامو ىلعلا تول يلق مال

 حارتفاو ىظلا ضب لعتنكش 6 طارتشاب اهلنا مل نا

 هيف رباصلا قحسا ىبأ لوق نو

 . اقدصصتف لوك نا اهنم دومت ةسارف لاجرلا ىف ىل نسحابأ

 اكرم دعلا ءايلعلا ىلا قرتس دحام كنا كنع ىنتربخ دقو

 اقبلا ديسسلل هللا لاظا تلقو 2 هلاوأ لبق مظعتلا كتتيفوف

 انلطم ىل اهراهظا يرا نا ىلا اب. يأ ةظنل هنع ترمضأو

 ىتراشن ركذاف تشع ناوأت مناف ١ ٠ اممم كيلع اًنح اهب ىجواو

 انثلا مجضمىف بنما نأمطااماذا اظفاح لهالاودالوالا فىلنكو

 رضحأ اسلحمىسابعلا ةفيلملا رداقلا دمع ىضعزلا نع كلذ عاش و ظ 00
 زرباودوبشلاو ةاضقلاو ءابقفلا نم ةعامجو ىغترملاهاخاو ىذرلا فيرشلا ابا

 املوأ ىتلا نسملا وبأ ىضرلا تايبأ مهبلا

 ىج فنأو مراص لوقم 2 ىدنعو ناوملا ىلع ىاقمام

 ىشحو رئاط غاز 3 مسيضلا نع ىف قم ءاباو

 ىرشملا هدمت ىف مال ةلذ نا دجلا ىلا هل رذع ىأ

 ىولملا ةفيلللا رصمعو . ىداعالا دالب ىف ميضلالمأ

 الوم هالومو ىنأ هونأ نم ٠ ىصقلا دنعبلا ينماض اذا ين



 ظ 0-6
 '  ميخ نامزلا ىلع داعلا قاب هلوقو عاضي نا ىلثم حام
 ! محلت بئارقلاو برضي قرعلاو ةمولعم ةبنارق تبرقلا اناو

 ” موبأ ىداعالا هب ظيغأ موب 2 ىلزوكيس نا كنم وجرال ىنا

 11 هلوق نمو
 0316 نامزإلا ردغ فاحتم ٠ "تلصنم نامزلاف اخ فيك

 انفك هشو الا رمال 2 همقو: نء بوثلا سبل مل

 انل ماقملاو نكرلاو تبلاو ةدج الب اننا انرضام
 أ رضفلا ءارعش نم ىردأ تسلو ةميتيلا باص ىلاعثلا لاق

 1 هنم ىثآرلا ىف افرصت
 ش ش هلوق نمو

 7 حورأ دعابالا نيام لذلاو ةضاضم نييرقالا نيب لذلاو

 ١ اوحشو ينءادعالانمطي م اب نما ن ل1
 ناكىذلا وهو سابملا ىنب ةلود يف ةلزاملاو ةبابملا مظعهدلاوزاكو

 زاكو نادم ىنب نم ءارمالاو هوب ىت نم كولملا نيبو ءافلخلا نيب ريفسلا

 اواقلا فلؤيو ةفالملا بلطي مهب ىضرلا ناكو ةييقنلا نوميم ةرغلا كرابم
 0 ءاسؤزلا نم ةعامج هراصنأ نم ناكو كلذ ىلع

 170/0312 زج قو نإملا نسماوبأ

 ظ اوسع ف 0 هرم, شاب 4 ةبيط هوما ىلا هسفن غنت

 7 التل انه لأ م نا ليلا ىب تنال



 مل
 اعف هعسو" ىلع لد هل ثمدوجو رذعت, نارقلا ىاعمف ااتك فنصو ل

 ::ىنع دقو هنابو اردان ءاجف نآرقلا تازاحم ىف اباتككف ئصو ةغللاو

 ةعامج روك دل قاعد

 هاه ن دمع ناديا عش راش خيراتف بيطملا لاق

 يقام راامووا ره امدالب ملدا لهأ نم ضان عسل ل تاك

 ةنمس رجلا سداس دحالا مون ةركب وتو دادغبب: مهو. ةنس.دلوو شب

 ىلاعت هللا هجر نييرابن الا دجسم طخ هراذؤف نفدو ٠

 وهون يلق, نينس :شملا زواجنادعب رغشلال وي ًادتبا دق ىلاعثلا لاقو

 فير شلا هدبة عم ىلحتي قارعلا ةداس بأ نامزلا ءانبأ عدبأ 7

 لعل متشيو ةباضر ةلووسلا ىلاو ةناتم ةسالسلا ىلا ميج. حدقلا ىلاعدر

 سانلاب“ ميلاو ملاظملا فءرظنلا ىلو دقو اهادم دعبيو اهانج بردي نال

 ىلع. كمي تنرشلا لاثف هتاضنق هيلا اك رف ةيالل ضاظرااسده تا

 ارز ةيصقبا

 ديت فيكرنلا املا ىلاو :. وعن اسكالا كل الا
 . :نذاعلا مامالل هلوق نمو هتبأرقو ةسماقع الالدا.ءافلخلا لع ةأرج هل ن

 : يىبابعلا
 قيد الساطلا,ةيحود ىف اناا 1 ريمأ انطع

 قرم قامملا ىف انالك ادنا : . «تواق راخفللا موب انييام

 ءهيقوطم اة اولا قطاع الا قولا كتزيم ةقاللعا الا ٠ ٍ م

 يللا جلطلا
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 © غبارلا بابلا نم نوثالثاو عسانا لصفنأ )ف

 ( ىركبلا ىفاشلا ىدرولا نبا مامالا ) ش

 ( رفظلا نب رم نيدلا جارس ةخسن ىو نيدلا نيز صفح وبأ وف
 : هللا ىضر ىنفاشلا مامالا هتف يف ةجخببلا ظن ىذلا ئدرولا دن نب رمج

 زرابلا خينتلا ىلع يدرولا نبا هقفتو فال ا ةسجخ نع ةجنربلا نم ذنب بو

 مق ىنرىفاشلا مامالا باب برقةئركبلا ةداسلا باب نم ابيرق نوفدملا
 1 ةعببلا رخآ ىف لاقو لمرلا نم اتنب نومبسو ةسخ ىهو ةيماللا مظنو

 ١ ( رقت ءاعدلا امل ةيركب ركب رشع تنب سورع يف )
 : ةيماللا يف لاقو

 ( لصونركب ىلب ذائبسن ىلع هلادح أ اتم)
 اولا لضفاب لصنا هبسن نأ ثيح ةمعتلا ثدحتلا با نم اذدهو

 تقانملاو ةليمللا تادتؤلا هلو نيل-رملاو ءاينالا دعب نيرخآآلاو
 وه أعأ هل سلو بئاجعلا ةديرخ باتك ميضعل هيلا بسثو

 . دنعس نب لضقلا

 4 ميارلا بابل نم نومدرالا لضفلا )ف
 : ١١ (دادنب دالب بيقن ىفرلا فيرشلا )

 1 0 | لماما ين ىزماا نب دم نسملاو أوه

 1 رختفي هلوق نمو قيدصلا طابسأ نم

 ١ دحأ قيتانيدجممركاف ١ ةفيخ يدجمنىن ىدجف
 1 روك ذملا ىضرلا فيرشلا نا ىوحنلا ينج نب مبتتلا وبأ ركذ

 ةنتس رشعلاهرم غلب مل لفط وهو ىوحنلا ىاريسلا نبا كل
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 هك سا وب

 فعارلا جيشولاو مراوصلا نيب ٠ ترباطت سوفتلا اذا نيمصاعلا

 فئاخا ًاجلم .كناو مزح علم نا ءاقرولا اياب

 فناتسملا اهتاقت. امنوبحف ..ابفتح ىنادت دقو كيلع تدفو .

 فاش للا ةلحار نم >1 تيشسال لاح نش

 لعدشني ةارهم نيدلا رخف تعمس ىطساولا نيسملا هللا 5 وأ لاقو

 ًارعش هيف دلبلا لهأ ٍبباع مالك بتعربنل

 دقتفي نيح هيفءزرلا مظعلو هب ناهتسي ايح مادآم ءرملا

 ملع يف لفتشا هنا قملا ليصحت هامس ىذلا هباتك يف نبذلا رخف ركذو

 يراصنالا نابلس مساقلا ىبأ ىلع وهو رمح نيدلا ءايض هدلاو ىلع لوصال

 ينييلا رفسالا قحسا ىنأ ذاتسالا ىلع وهو ىلاعملا ىلا نيمرملا ماما ىلع وه

 نسحلاىبأ ةعاملاو ةنسلا خيش ىلع وهو لهابلا نيسملا ىنا خيشلاىلع وه

 نع جر مث الوأ ىفابجلا ىلع ىبأ ىلع وهو ىرعشالا ليعامسا نبا ىل
 ::هاهنافبهذملا يف هلاغتشا امأو هعاملاو ةنسلالهأ ىهذم رصنوهبهذ
 ىلع وهو يوغبلا ءارفلا دوعسم نب نيسملا .دم ىنأ ىلع هدلاوو هدلاو ل

 يزورلادز ىبأ ىلع وهو ىزورملا لافقلا ىلع وهو ىزورملا نيسح ىضاَق

 ىبأ يلع وهو حل رس نب سابعلا ىأ ىلع وهو يزورملا قحسا ىبأ ىلع وهز

 ىضر ىفاشلامامالا ىلعوهو ىنزملا ميهاربا ىبأ ىلع وهو ىصماماالا مساقل

 ناضمر رهش رشع سماخ يف نبدلا رخف ةدالو تناكو هنع ىلاعت هل

 0 ىوتو ىرلاب ةثامدمحو نيملزأو ثالث ةئس ليقو نيعلرأو يا أةنس

 ىلاعت هللا همحر راهنا رخآ نفدو ةئامسو ثس ةئس رطفلا ديع ناكو نين

 ةديقعلا نسح ىلع لدن هنذدمالتدحا ىلع هتوم ضرميف اهالمأ ةيصودل ثبت



ْ >. 
 اكو ةممنو ةورث هل قذاح بيبط اهب ناكو يزلا ىلا دامف مزراوخب ىف هل

 جوزف توملاب نقيأو بييطلا ضرف نانبا نيدلا رخفلو ناتنب بييطلل
  نف هلاومأ عيمج ىلع نيدلا رخف ىلوتساف بييطلا تامو نيدلا رخفل

 زغ بحاص يرونلا نبدلا بابش ل.ءأءو رافسالا مزالو ةمعنلا هل تناك

 هذالاو هسمارك | يف غلابف هن» هقح ءافيتسال هيلا ىخملاملا نمةلجج يف

 © ناطاسلاب لصتاو ناسا رخ ىلا داعو لثاط لام هستبج نم هل لصحو
 م دحأ غلب لو تارملا 0 لانو هدنع ىظحوهاشمزراوخم فورعملا

 ,ث هل ناكو دحت الو ىمحتال هلئاضفو دمت نأ نءرثك أ هبقانمو هدنع

 !ٍ 4 هلوق نف مظنلا نم
 " لالضنِيملاملا ىسرثكأو . لامعلوقملا مادقأ ةاهن
 ” لابووىذأانايند لصاحو انموسجنمةشحووف انحاورأو
 3 اولازونيعرسم اميجاودابف 2 ةلودو لاجر نمانبأر دق مكو

 ' لابج لابجلاواولازفلاجر اهتفرشتطدق لابجنم مكو
 -وراطقالا نم لاحرلا هيلا دشتو دالبلا نم هنودصقي ءاملعلا ناكو

 ؤ سوردلا قاب وهوامو هسرد رذح هنا نينع نب نيدلا فرش

 اوخو ريثك لث طةسدقو تاشموبلاو لضافالا,لفاح هسردو مزراوخب
 ةءباهدرط دقو ةمامح هن«برقلاب تطقسف نوكبإم ةباغ ىلا ديدش اهدرب

 .ء ةردبقت ل نيرضاحلا سانلا نءافوخ اهنع مجر تمقو ايف حراوجلا

 ءفقو سردلان م نبدلا رخفوماق |لف دربلا ةدشو اهفوخ نم ناريطلا ىلع
 77 ىلاعت هلا هجر لالا ىف نينع نبا هدشنأف اهذخأو ال قرو

 4 ةسان جلثوةبغسم لكىف . . اوتش اذا نيدمطملا ماركلانبااي
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 نايا غير له ل درلا يف ناهريلاو ناببلاباتكو لام حلاو نييرال]
 نويعو لئالدل يدهن باتكو ةيداعملا تلاطملا يفةيدامعلا ث حابملا باتكو

 لئاسملا ةيوجأ باتكو رارسالا فئاطل ىلا راظنلا داشرا باتكو «لئاسملا ْ

 لؤصَأ ىفو كلذ ريغو ملامملاو ةدمزلا باتكو قملا ليض# باتكو ةيراطبلا
 حرشواني نبال تاراشالا رشو ضخملا محلايفول وصيملاو ملاعملا هقفثأ
 ىنسمل هللا ءامبأ شو موتكملا سلا تامدلطلا ىفو كلذ ريغو ةمكمملا نويع.

 حرشو ىلازغلل هقفلا يف زيجولا حرشو يرشح زالوحنلا ف لصنملاجرشهلو
 ' ىفاشلا بقانم يف تافنصم هلو زاجعالا يف رصتخ هلو ىرعملا درا طقس

 ناف ةميظع ةداعس ايف قزرو دالبلا يف هفيئاصت ترشتتاوةعتم هبتكلكو
 بيترتلا اذه عرتخا نملوأوهونتمدقتملا بتكاوضفرو اه اولْغتشا سانلا

 نيناسالاب ظميو ءاضيبلا ديلا ظعولا يف هلناكوهيلاقبسيملاهامفىنأوهبتك يف
 رضحم ناكو ءاكبلا رثكرو ظعولا لاح دجولا تحل لاكو ىسلاو قرا

 لئاس لكب يجب وهو هنولأسو تاماقملاو بصانملا بابرأ ةاره ةنيدع هسا

 ىلا مريغو ةيماركلا ةفئاطلا نم ريثك قلخ هببسب مجروةباجا نسحأب
 ىلع هلاغتشا ًادبم ناكو مالسالا خيش ةارهم' قلي ناكو ةنسلا لهأ بهذم

 ىرلايلا داعم ةدمهيلع لغتشاو ىلانمسلالامكلا دصق مث تام نأ ىلا هدلاو

 ىلا دجملا بلط املوىحبنب دم باج اد حو هو ليما دهملا لعلفتشا

 ملع ةليوط ةبدم هيلع ًارقو اهيلا روك دملانيدلا رخف هبحصاهب سرديل ةغارمىلا
 دصق مْ مالكلا ملع يفنيمرملا مامال لماشلا ظفحب ناك.هنا لاّقيو مالك

 بهذملا ىلا مجرب ايف مالك اهلهأن يو هنبب ىرجف مالكلا فر هتدقو مزراوخ
 ىرجام اضيأ كانه هل ىرجفرهنا ءاروام دصقف دلبلا نم جرخأف داقتعالاو
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 « دافتساو زبري نيدلا سمش مامالا ىع كنه عمتجا مث ايلظم النا
 واثلا باتك ءالما يف ادتبا هتقرافم دب مث هقالخأب قلختو هيلع ذخأو

 كلذ ىف لذبو ةبلطلانم هريغ غو ىلج نيدلاماسح هذيملت ءاعدتتساب
 .هتيانع

 |١ 1001 ىف ةيبلا ناككو ةنانمل انسنتو هنف اظتن همجأب ليللا مطف اعر

 دقو ناويدلاو زيبكلا درولا باتك كلذ ريغ هلو ١7 وحن ىلا رمتساو

 ل بلطلا يف هيلع اوملأف ىودثملا ظن نم أيش هتذمالت ىلع ىلع ال اما

 ؛هل رشحو . نبل ىلا مدلا ليحتسي ىتح نمزلا نم ةهرب رم دء ال

 جرطالا لامآلا ارم هبيلا غلبت ال قرسشلا رايد يف ذاتسسالا

 'ء ًاولغو ارش.

 وه هبجاصهيف لاقاك وهو رك ذينأ نم ربشأ ىوننملا باتكو

 ربك الا هللا هّقف وهو ِنيتيلاو لوصولا رارسأ فشكيف نيالا
 'مامالا اذهيف لوقأ نأىع ام هيفضاو ضمن هيف لاقو

 هه ةتس هتافو تناكو باتك هلف ادن نكي ل ناو وه

 0 منارلا بابلا نم نوثالثلاو نماثلا ل اضفلا »

 4« قيدصلا ىركبلا ىزارلا رخفلا مامالا )

 ب نييسليا نب رمج نب دم هللا دبع وأ وه ناكلخ نبا لاق
 'ه ف بقللا دلوملا يزارلا لصالا ىاتسربطلا ىركبلا ىميتلا ىلع نا

 قاف هدخو جيسنو هرصع ديرف ىففاشلا هيقفلا بيطملا ناب فورعملا
 ل ةديفملافيناصتلا هل لئاوالا معو تاالوقعملاو مالكلا لع يف هنامز

 ريبك 10
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 خيشلا اودجو بكرملا تاصواملف ميا نم برقلاب رحبلابيفوتف مجرويفانلا
 كرما ت رفاس مث هيلع للصف هرظتني لحاسلاب رهاظلا دبع نب نيدلا لاك

 ناكو نيبحن خينتلا نم برثلاب هزقدو ةيلعاولصف صوت لاا 1
 مهممطيو راهلا ةركب ماتيالا ميج

 # عبارلا بابلا نم نوثالثلاو مياسلا لصفلا ل

 « يورلا نيدلا لالج انالوم ريبكلا فراعلا . ١

 لالج انالوم ةيفوصلا بارحم ماما ءايلعلا ةمالع ىربكلا هللا ةنآ وه

 دلو هينوق ةدلبب هلوزنا ىبورلاب ىعدو دم همساو هرس سدق ىبورلا نيدلا

 ءالعلان اطلس نب دمش وهو . خاب ةنيدع : كوالا مير نم« مو ك6 ةنس

 تباثنب دوروم نب دو# نب ىنيطخلا دمج ن نب ىيطخلا نيس> نب نيدلا ءاهمإ

 ركب ىأ ان الؤمو ديس او :نعرا 2

 هنع هللا ىضر قيدصلا

 اهدلوأف ه 0 دم نب نيدلا ءالع تنبب نيسح هدج جوز

 ىوقتلاورملا ىلعأشتف نيتنس نبا وهو هدلاو يفوتو ءايلعلا ناطاس نيدلا ءاب
 ناضرا لا لحر مث ةءرصنتسملا ةسردملاب اهم ظعوو دادغن ىلا لحروا

 كلابه نرش لخرو ربش قا ىلا هجوت مث كانه ةيتمسعتلا ةسردلاب لزاوا

 جور ' كانهو نيدبس عبس س وح اهب نطوتو هيئوق لامعأ نم هونرال ىلا

 ناطلسلا نه ةوعدد ه-نوق ىلا هجوت مث ىورلا نب ندلا لالج انالوم هنا

 اهب ىفوتو دافأو سردو 5 ماقأو (اينوقلا) ةسردم يف امم لزتف نيدلا ءالع
 ديسلاىلع فراعملا عاونأ ليصحت ىف نيدلا لالج انالوم ذخأو اهب هدلو ماقأف

 لع سانلا لبقاف سيردتلل ساج كلذ دعبو هريغو ىذمرتلا نيدلا نه 4
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 « مدارلا بابلا نم نواالثلاو سداسلا لصفلا »
 'ظ ( ىركيلا ذأ ذاتسالا )

 7 نب دمجأ وه ىومدالا خيشلا ديعسلا علاطلا باتك ىف (لاق)

 عمس أشنملاو داوم ىموقلا ىريونلا باب شلاب تمني ميركلادبءنب باهولا

 و نبدحأ نب بودعإ للعو ىلع نب ىسو» في رشلا ىلع ثيردحلا

 هآرانب دم هتلادبعىبأ ةاضقلا ىضاقو ىجنم تنب بنيزو راجحلا دمجأو

 رييث | 3 تكرم ىراخبلا بنك اريك, بتكو مريغو ةءاج نب

 ومأ ضء!يفهلكوو رصانلا كاملاناطلسلا نمبرق 0
 حانرملاو ةياقهدلاب ناويدلا رظن ىلوو سلبارطب شيلا رظن رش
 ١ 1 اكول عوف

 ءأرقلا ىلع بظاو هنا هل لصحو ضيرم وهو هنآفو ةنس ناضمر ماصو

 ١ مث برغم دمبام ىلا نارقلا ةءارق حتفتسيرصعلا دعب موب لك ناكف

 . م يداحلا مولا ىف هنو ببس ناكو هيدي مداصأ فارطأ يف مجو

 ريس مظن هلو 7+ ةنس ناضمر رهش

 « عبارلا بابلا نم نونالثلاو عيباسلا لصفلا ف

 ١ ( يركبلا نحلادبع ذاتسالا )
 الملا ىركبلا نوراه نب نيسسحلا نب نمحرلادبع نب نسحلا دبع

 لو نب ىلع نسحلاىبأ نيدلا دج خيشلا ىلع هتسقإب لغتشا تمرالا
 25 و ١ راو تامو ىفلعلا بسيدع يوتنلاب هزاجأو ىريشقلا

 | رورسم حبصأف اندنع «ىجت لالجاي لاقف مانملا ف نيدلا ده خيش ىأر
1 

 - دنع نوكأ ىتح انأ وه نمو لاق توملاب حرمت هل ليقف كلذ



 « "هو
 نيدلا لالج لو ملا ةذمالت نميورحلا ىامالا دوم نب دم نب دحجأ نددلا
 هَنف أرقو ىربمالا زيزعلادبع مالا مامالا ىلع ىفاشلا هتف أرقو فسوي

 دالب ىنأ املو دمحم نب دم نبدلا ميبصن مأمالا ىلع ىلاعت هللا همر ةفينخىنأ

 مايأ ىف ةينيطتطسق ةدلب ىنأف مصلا هل ضرع مث هنوب اسردم راص مورا
 نيثالث مون لك هل نيسءف ناخ دمح ناطلسلا ىلع ضرعو اشاب دوم ةراز

 ىلادنع نفدو ةثامامتو نيعبسو سمح ةئس يف ةينيظ:طسقب تاف ماه

 .يراصنالا بوب

 داشر الابل زيجأو اًضيأ ةيفوضلا ةقبر طلع ايش ىلامت هللا همحر ناكو

 ىتسايو نيب اهماجب ناكو هرب هما سلق ينال نا نادال
 جان هسسأر ىلعو ةءابع سبلب ناكو ةميظع ةبيش بحاص ناكو لمعلاو لعل
 يرانفلاىلج نس ىلوملا اضيأ رضخو اشاي دوم ريزولا سام امو رضح
 انشأ دوت ريزولا دنع كفتضم ىوملا تيئاشف لت ناس لولا 1

 تصنملا يف ىلع هتلضف دق كلذلأ مضاوملا نم ريثك يف هيلعتددر دقلاق

 له اشاب دوم ريزولا لاقف لبق نم هصخش رب ل ىلح نس> ىلوملا ن

 لمحف كفنصم ىلوملا ىلا راشأو وهن اذه لاق ال لاق كنفنصم ىلوملا تيأ

 اشاب دومت ريزولاةلاقو انوق الجخ هّمح يف همالك نم ىلج نسح ىل ظ

 ةباتكلا عير هللا همر ناكو المصأ امالك عمسال امص هن نا ليلا

 ةناثكلاب ةبلطلل سردب ناكو اهريغو هفيناصت نم اسارك موب لك ب
 ىلااممفدنو ةقرو يف اهنم لك ىلع ىتكيف لاكشالا عضاوم هيلا نوبتك

 لاكشالا حا

0) 
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 ربجو نيرشعو نام ةتسيف بابللا مس رشو نير شعو تس ةئسيف ثحبلا

 ال ىف لحنرا مثانإنس نبال ةيحورلا ةدّصَقلا اهيف حرش اذكو اضيأ ةنسلا
 ةن- ىف ةبادحلا حب رشو ةباقولا كانه حرشو ةاره ىلا نيئالثو معسل

 آ لهل نامالا قئادح اضنأ ةئسلا هذه يف فنصو نينالثو

 0 هللا يف كانه فنصو مورلا كلام ىلا نيميراو .زامث ةنس فلحترا

 مث أضيأ ةنسلا كلتىف حرشو ةراشاب ىوغبال حبباصملا حرش ةثاعامتو
 مث اضياو علاطملاح رش ةيسشئاح اضيأةثسلاهذهىف فتصو ىنيرشلاحاتفملا

 خو تس ةنس يف فنصو ىروزربشلا مالسالا رخف لودا نم اضمب

 ىمرافلا ناسالا ىلع بتكلا نم فنصو ىرشخم زال فاشكلا حرش
 وىدد | ميراث ىف فنبصو نيطالسلا ةفحو نامالا قئادحو قادحإلا

 الا ناسألا ىلع اشاب دوم ريزولا لجال هفنص ةءدومحلا ةفحتلا باتك

 روك ذملا باتكلاف هلاوحأ نم هانمدفام ركذو هارزولا ةحيصن ف
 لا بس نسلا ربكب هنع اراذتعا هدمب ايش فنصيال نأ ىلع مزع هنا هيف

 ىمسرافلا ريفتلاك كلذو رك ذام ريغ رخأف يئاصت هل هنا الا ةيسرافلا

 لام هبتك لاقو ناسللا كلذب هغيلأت نع وه ردتعاو هبدت ريف داجسأ

 | رافت .ناسالا ىلع ةيسمشلا حرش اضيا هلو روذعم رومأملاو ناخ دخم

 تار ىلع ةيشاحو ةميرشلا ردصل ةباقولا حرش ىلع ةيشاح ضيا '

 آلا فسؤب نيدلا لالجرلع ةيبدالا مولعلا هللا همحر أرق كلذ ريغو

 طق ةمالسلا لضافلا ىلعاضيإا ًارثو ىنازاتفتلا ةمالملا ةذمالت نم
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 # مبارلا بابلا نمزوثالثلاو سماخلا لصفلا وف

 ىركبلا كفنصم ىلوغ ريبشلا ىلع خيشلا نيددلاو ةلملا ءالع ملعلا مامالا

 ىلوملا لماكلا لضافلاو لمأعلا ملاعلا مهنمو ةيناعنلا قئاَمَشلا يف لاق

 دم نب دوم نب دوعسم نب دم نبدلا دح نب ىلع خيشلا نيدلاو ةللا ءال

 ىلوملاب ريهنشلا ىركبلا ىزارلا ىورهلا ىاطسبلاىدورهاشلار مت نب دمت ن
 ريغمدتلا فاكلاو هنس ةنادح ىف فينصتلاب هلاغتشال كلذب بلاغاو كفنص

 عفرو هرس هللا سدت يزارلا نيدلا رخفمامالا دالوأن م وهو مجعلا ةغل

 مامالا ناكو دن همسا دلو ىزارلا مامالل ناك لاقو هفيئاصنا ضعب ىف هبس

 اضع ىف همسا رك ذ دقو هلجال تفنص هتافنطم ند ردك ارك ل

 لبو ادم اضيا هومسو هتافو دعب دلو هل دلوو هبابشناوفنعىف دم تام

 مث لايكلا ةبتراضيإ لبو دوم همسا ادلو فاخو تام مث ملعلايف هيب ةب

 و اباهأ همرك ماطسب لصوأ ل وذا رهن مج رخو زاجحلا ىلا رفسلا ىلع مز

 دلو فلجنو ةرفاو ةمرح كانه ماقاف ىزارلا نيدلا رخف دالوا امس ءاملعلاب

 ةبترب عنقو هلأبا بتر غلب نكلرما ليما وه ىعسو ادوعسم همم

 نم وه 00 ادمح همسا اذلو فلخبو هالو سايل ظعر

 راصو دم نيدلا دم ةمسا ادلو فلخ مث دالبلا كلتلهأ هب ىدتعيأم مآ

 مد ةيرق دورهاشو ىدلاو وهو علا ف سانلا ىدتقم اضيأ و

 هلع قا عر قدصلا اركب ىلا ىلا بسنيو ناسارخ دالب نم ةدلب م ْ

 ليصحتل ةارهوىلا هيخا عم رفاسو ةثاعامو ثال ةنسوكفنصم لولا

 ثالث“ ةئس ىف داشرالا حرش فنصو .ةثافامو ةرشعىتننا ةنسىف م

 تادا حررشو نبرشعو ةسمح ةنس ىف ودنلا ف حابصملا مب
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 © عبارلا بابلا نم نوثالثلاو ثلاثلا لصفلا »
 ىلا نسمحلا ىلع ىبأ نأ ىرابلا دبع هيقتا مامالا

 فاذمو كلام بهذمب ابيتف ناكو تنمواب أشن ديعسلا علاطلاوف لاق ىركبل
 1م يف زيجعتلاو كلامسهذم ىف بجاحلا نا باتك اظفح ىفاشلا

 هل أب ىلع تكا هل لاق ىريشتلا ةاضقلا ىضأق نا ىحيو ىفاشلا
 1 ها ادهاز اعروتمناكو كنم هقفا اهنمج رخام

 9" #0 عنارلا بابلا نم نونالثاو عيارلا لصفلا »
 / ىركبلا يحلدلا دم نب دمحم ذاتسالا

 ؟ئدحم نب دم ذاتسالا وه ىواخسلا ةمالعلل عماللا ءوضلاوف ل

 7 | ئ هل دبع ىلأ سمشلا نب هللا دبع وأ سمشلا فسوب نب دمحأن

 نس ىفدلو ىفاشلا ىجلدلا ىركبلا لامجلا نب بطقلا نب عيفشب وعدملا
 ةنيفلاو ضنارفلايف ةيبحرلاو نارقلا ظفحف أشنو ةئاسمامتو نيميرأو

 ءرط ىلع نيتس عسن ةكحب ماقأو هرهص دنع لغتشاو ىزيربتلا رصتخمو

  نيرونلا نع اهب ذخأو هنأش ىلع لابقالاو ةباتكلاو لاغتنشالا نم ةنسح

 |00 الالا نللا هاو ىزيسلا نيشلاو ىبكاقاو فيلص
 ةيوبلا ةنيدلاب اثحت همامتب جابنلا أرقو اهريغو ضئارفلاو ةبيرملاو هقنلا
 | اواو ريلتا يف هتنيرط امزالم ءدلب ىلا عجر مث ىليشب الا بابعتلا
 ١ هنا هجر هيوم خعرات رك دب. ملو ىبتنا فورعملا ف ةبغرلاو ةملكلا
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 نا ىلا خيشلا م دخن لْزي مو رفتتساو ريتا كلذ بدأت رياك لصحأمأ

 ٠ ىودبلا دمحأ ىديسكهرب مو مو اخيش دقتعا نمل وه ناكوىلاعت للا همحر ثام

 ىذلا وه ناسنالا خيش نافدل بحب وه امئا هل اددرم كاذيريشنال هرينغو

 الوهخيش دنعن وكي نا ريقفالدركرهنع هللا ىضر ناكو هب ىدتعيو هنع ا

 امهريغو ىعافرلانباو ىناليكلا فرعام هّللاو لوقو ابكمرومأ يف هروابشب ظ

 زعهللا نعهعطقو دباعب ناطيسشلا بعل ىو خيشدب ىلعالا ىلاغتهّللا ىلا قيزطلا
 ىف بدالا ءاسأ نم اهم نونرضإ اضع مهدنع ام ءارقفلا لوقي ناكو لجو“

 عر راوش يف مكر اذا هنع ىلاءثهّللا ىضر ناكو مرطاوخ ريغتالا مدنعامو ميقحا

 ناكم ىأ ىلا هعم عجرو الا صاخ رظان 11 فتاك وأ و هاقليال رصم

 الو لجو زع هللا ةرضلل حاصص نم وه لاتف ملاصلا نع اموب لثسو دارأأ

 ىلولا نع لثسسو نين وكلا نع ىلم نم الا لجو زع هللا ةرسضمل عاصي
 هلوسرو هللا ىلاوب نابطورشو اهطورشماقو هللا الا هلاال لاق نم وه لاقف

 ناكو ةلاسرلاب لو هياع هللا للص دمحلو ةينادحولاب هل هتداهشن هللا دداو» ىتعم

 دادمالا نم نوكلاف هفرصت مطقنا ىلولاتام اذاء لوي هنعّللا يضر 10

 لادن لع ىلاعت هانم اوف ةحلس ءاسنا توملادعب رئازال ددمل صح

 4 هسا اقم ردق لعددملا دم رئازلا ىطعي تقولا بحاص'

 13 لوش ناكوةيقان ت تافصلاو ىفتو ىببت اهماف تاوذلاال تافصلا وه ةقيقللاف

 ىتلا ىلاعت هللا ةفصل وه وه اهل ةقيمحلا ف وسأ ف نا واعلا لهال اوموق

 0 ع اهل م هنع هللا ىتد ماو لابو وألا.

 ةئاعامو نيميرأو عبس ةنس ىلاعت هللا همحر ىفوت ناىلا ها 11 لاس

 ريتا شمو راعتخلب ها

 اند هس تح حس
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 قل قمع ىديس ىل لاق لوقي ىربكلاة يشنملاب نوف دملاهنعهلا ىضر
 لكلا نوتسو ةنالةءاور فوىلو ةنامسزرأ هذه ىيواز نم جرخ

 5 00 اءأشلا ومورلابو ريثك برشلاب انباحصاو ىامتهّللاىلانوعاذ

 و تارانملاو ف وهكلاو ىراربلان اكسو نديلابانباحصأ

 م هع لا نر 000 يا دميلا يادوب هنع هاقضرقيفبا

 ولا هذه نم أي م اهف تبا ًارام نارقلل ارب ”نيعدراتملاطدقل ةقاولاتف

 بلا مالسالا خيش رضح ناك ك لذكو دم خيشلا ىديس اهركذ ىتلا
 ' ٍِ ىلاملا ىطاسلا مالسالا غ خيشو ىننملا ىنيعلا مالسالا خيشو

 : شيعت أ هل لاقو هينيع نوب هللا همحر ىبيقلبا نبدلا جارس خيشلا هلبقو

 6 ضرالا ىف ثكمف سانلا عفنرام امأو لوقي ىلامت هللا نال اليوط

 0 رناطلما ىدهاو ابابقيف ايادملا هلل سرت ضرالا ملأ كولم

 لا ءادهاف فحصمل ايسركر اص هودرفااذاف ةيحالا حب رستل اطشم

 ئ 311 4 ٠ ح رفف ىابسرب فرشالا كلملا ىلا هنع هللا

 ىأرف ريقق ةرم هيل لخدو ةزوجيف اشاشو ةبصقيف ايكبم ايون دنملا

 0 اهومتذخأ هذه 2 ,رط ىديساي لاق كولملاب الا قيلتال ابايث

 اب عزت لاق كدوصقمام لاف نيا ودل وتنشقتاءالوالا ةنس

 :لادراج أف ةفا رقلا ىلا نييشاممهذن ااا عونلا وكيلعىتلاباّكا

 35 9 هللاىضو خيشلاءارمالا ضعن ىأرف نييشام اجرخو نع هللا

 ناكىذلا رالسلا خيشلا ىلع ملخو هسرف ىلعنم
 ١ !ةيلطعمناو هيل

 راموس وعيش ىتح هنع هللا ىضر خيشلا عم هكيلامتو وه مجرو هلبقي
 دا الوأ ليل ول تا ف ارريقفلاكلذل خيشلا

3 1 

 ها 4



 اي ماو

 نا سانا عماسنق نضرم نم هدومي رطط ناطلسلل ةرم هنن هلا ىضر
 ناطلسلا رماف منا ُش اوما تاحصأ هيلع فدارتفناطلسلل ملطدزع هللا ىضر خيشلا

 ىلع لف غاياضق ىلع سانلا معي نا خبشلا لأسو ةيضق مويا كلذ دربال نا

 عر أسرف هل ناطاسلا جرخأ لوزنلا خيشلا دار 010

 رمأو خيشلا سأر ىلع انوكي نا ريطلاو ةبقلإب رمأو اشوبنكو ق"رغم
 ريمأ عم ريطلاو ةبقلا ناكو كلذاولعفف ةيوازلا ىلا هعم اوبكري نا ءارمالا

 كاملا وه ناكف ةكلمملا كلذ دعب ىلوت مث قاقدلا ىابسرب هل لاقي ريبك

 تكلم ةدنم ندم فاخنو خبشلا رطاخ ىعارب ناكو ىابسرب فرشالا

 ناحتما درب ةيكلانملا ند ضاق ةرم هءاجو ىلاعت قل هو 1 وان لأ

 عاطتسا نا هنع هللا ىضر خيشلا لاقف ان>ةمث ءاح هنأ خيشلا اوملعاف خيشلا

 لوقتام لاق لأبي ىضاتلا ءابح الف ءارشفلا ةداحسس ىلا ف ول

 هل لاقف فقوتو ىف لوقتام لاَمف معن هنع هللا ىضر خيشلاهل لاقف فقوتوىف
 ىتح ممأ خيشلا هل لاتف فقوتو ىف لوقتام لاف معن هنعاللا ىضر خيشلا

 لاسا دهرأأ ت تنك ىناقلا لاتق ءىشن هيلع حني لقا لا م كلذ لاق

 مد ديعلا هيلع ذخأو هللا رففتساو هسأر فشك مث هتيسن دقو لاؤس نع
 ربا ركبوا ىديس ناكو مهلع ضارتعالاو ءارقفلا ىلع راكتالا

 مدقيال هنعدللا ى ذر قنحلا دمى ديس ةرايزب 07 ةهاقلا لخدمام لوا هلل

 دبعلا هل ذخأيل رصم ىلا هلكو سفوت ناطلس سراف وأ لسرأو ادنجا هب

 ناطلسلا لع دبعلا ذخأب نأ هرماو دبعلا هيلع ذخأف خيشلا ىلع ةلاكولا قيرطب

 لهأن اكو هتوازتارت نم نودتاب نواس فلا لإ عجر اذا

 ةحلط خيسشلا افناكو هَ نوكربت موود باوا ىلع همسا نوبتكي مور
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 7 ؛ عيرتي الو هبلاج ىلا سلجب نا عيطتسيالم نم دسحأ ل اخد اذا ءال ذه
 اامش الو انيع تفتلي الو امضاخ ابدأتم هيتيكر ىلع ايناج سلجم لب هدد
 هركب ناكو ءارقفلا ةفئاط يف داقتعالا ءىس قمقج رهاظلا كلملا نآكو

 هلوح نا لوقيو اممضقيف تاعافشلاف هل لسرب ناك كلذ 1 ادمح ىديس
 هن ةش لبقأ لب عيطتسأال ةعافش لجرلا اذ لبقأال ىنا لوقا املك

 ةجوف ةيوازلا ىلا ءاجف ديؤملا كاملا هيلا لزنو كلذ نم ىسقت ىف بجمنأو
 ' ]اق لاق هزيجأو ىاسلا وبأ ئديس هيلا علطق تنيلا حطس قوف خيشلا

 ج رو هسأر ىلع هدب ناطلسلا عضوف تقولا اذهىف دحاب عمتجيام هنا لاق

 آلا هلأ لسرأو ٠ هنع هللا ىضر هل الالجا خييشلا نم ريغتي ملو ةملقلا ىلا

 س : ىرواهنم ضبقي راصف ىنركلا ىلع هدجوف ةضف ةراكشب قسي
 مناوكلذ نع ةينغفف ءارقفلا نا هيرب هنأك د صاقلا ةرضح اهلك اهانفأ ىتح
 اك رم ناكو . سانلا نيب ماقملا اذنه ممل ناك ام ايندلا اوبحأ ول

 ١ العو هبايث ماخم موقي خيشلا روزي ءىجي اماك دب وملا كاملا دنع رطط

 نب دمحا كلا دمي نطلن املو هتفيفختو هناي سبل دوعلو هسفنب سانلل

 فلخت, نأ عيطتسيال ةنالثوأ نيموب لك خيبشلا ةرايز ىلا لزني ناكديؤملا
 زاكو عيطتشاال لوقف ةملقلا مزاف اناطلس ترص كلنا خيششلاهل لوقف هنع
 لواظانلق ةعافش فلا موي لك ناكولو انع كتعافش مطتال خيشلل لوقي

 ولع ناطل لاا ىلا ةكرب هترراج خيشلا لسرأ رجح نإ مالسالا خيش لزع

 كرب هلا تماطف هتبالو ىلا نبدلإ بابش خيشلا در هل ىلوق امل لاقو

 ْ > نبا مالسالاخييش ةبالوب اموسرم لاملاىف امل بتكف كلذ هل تلاقو
 ا

 : علطو خيشلل كلذ ىننيال هللا همر رجح نا ناكف ةملخ هل لسرأو
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 ةفرعمال ند ضعل هيلع ركمأف ةرخافلا ةنمثملا سنالملا نسل هض هللا

 نسالملا هذه نولي ءايلوالا نوكي نا دمت لاقو ءانلوالا لاوخأر ودعا

 ىوالسلا اذه ىنيطعي | لو عيشلا ناك نا لاف ملول لا

 7” داعبملا: نم هنع هللا ىمد خيشلا غارت : |لف لايع ىلع هقفقنأو هحيبأ

 ىث لوشي راصو لجرألا ادخال ع لغ هنم قفتو ل نال هوما

 اذه 0 نيبحلا ضمبهارتشا خبشلا ىلع هدجوذ ىناشلا دانيملا ءاج مث ددملا

 ةعامش هل درتال هنغ هللا ىذر ناكو هل هادهاف ملا دمت م خيشالالا حاصيال

 مالسإلا خيش دقو . هئرعنال نم دنعو هفرعل نم دنع عفشي ناكو

 يتكو انبتك نم هانوح ايف انيارالو اتممسام هللاو 03١|1) و ا

 ةءاحصلا دعب ذيتاسالاو دابعلاو ويشلا رابخا نم هيلع ائملطا أيفالو انريغ

 ةغافشلاو ةذفانلا ةملكلاو ةعفرلاو علا نم ىطعأ ادحأنأ اذه انمو ىلا

 دنعو هفرعي نم دنع ءارزولاو ةلودلا تايزاو ءارصألاو كولملا دنع ةلوبقملا

 غلبأو لاق مث ىقنملا نيدلا سمش ىديس خيشلا ىطعأام ل

 هيدب نيب سلج ىتح اعضاخ هيلا لزني نا ناطلسلا اطول هنا كلذ ن

 ردافلاد بع خيشلا ب قانم ىفو . هيلا مايالا بحأ مويلا كلذ ناكل هيدي ,لبقو

 ماق هتووأز نم برق (لف هترايز امون دصق ةفيلطا نا هنع هللا نضر لييطا]

 لخداملف بابلا فلخ فقوو هتواخ لخدو هسلجم نم رداقلا دبع ىديس

 ىذر رداقلا دبع ىديس نم كلذ ناكو ساججو هيل ىلا ل لا ش

 خيشلا ىديس ناكو ةفليخال موقيال هنا ىتح قيرطلاو ةقرخال اهظدت هنع هللا

 نم الو ءا رمالا نح الو كلواملا نموا لق مع ا قئملا نيذلا نسش

 0 طق ريب و مههريغالو ةلرلا ةاضقلا

 مم 000 0
' 



 ك ب ذاك مرو كلذ بقع ناطلسلل لص زاماملا ريثتم خيفلا مأق

 ارمآلا لزبف هرطاخ بيطأل هل اولسرأ لافق ىننملا دم خبشلا رطاخ

 33 ف هل ناطاسلا بطن هوربخأف ةيرطملا ىحاون رغم جراخ هودجوف

 أو هل قرىتح ناطلسلا نيبو هنبي نوددرتب اولازي 28 عامج لا ىلا

 لا دمت الو أربت اذه لك هل اولوق مهل لاقو بيط تءزباسوسبم اهيغر
 رانلا راصو سانالهنع هللا ىضر خيشلا رمأ نهشا مويلا كلذ نف بدألا

 تءاشو ىننملا ظامني ىنسمي هل لوقي هلعفي مر“ أ "ىلع اضمن مهضعإ مال
 الا وعدب عيبشلاىلاءاج امر اداتسالا ناكو نآلا ىلا سانلا نيب ةملكلا

 هنج كذب ناطاسلا اوملعأف خبعتلا هيلع اعدف لوقلا خيل .شاا ىلع ظلغأ

 1 ا :ىضر قنحلادمح ىديس لع ليغايسل عيشلا يندب

 7 ثأ ةنالثو ةنس نيملرأو ةتسةئاطتلا ةحردف ماقأ هنع هللا ىذر

 ب هنع هللا ىّذر ناكو ةدملا هذه عماجلا درفلا ثوغلا يطقلا وهو

  ناكو ًأرقبال فرحي ةريحاب ةشهدايل وق هنع هللا ىضرتوقاي خيشلا

 1 : رسأت سانلا نه دحاو 13 بطاخبو موقلارطاوخ ىلع ماكتب هنع هللأ

 9 هنع هللا ىضر ىناليكلا رداقلا دبع خينشلا نع انملب لجر هل لاقو

 ل لن لاق كلذ انل اوللىت نا اثدا ردوياسصالا 3 0 7



 # اهب ظ

 ةايتك نب ئيدلا نيمش حيشلاو ىنرسلا سابملا يا اسف لس ١
 ىتقيرطب كسمت هناف ىئاشلا اماو هلام عيج ىلع قفتا هناف لوالا امأ

 سابعلا وبأ لاق رمت ىديس ربص وبف بحاصلا فصن اماو ىتنس عبتا
 كتبا قياذب نوكت نا ىضرت اما امون دم ىديس ىل لاق هنع للا ىن

 سانلا لاف ةءيلوىف اموب هنع هللا ىضر افو نب ىلع ىديس ناكو مث :

 هاعدف ةميلولا سحاص هيلا ءادف ىننملا دمت ىديس روضح الا ةميلولا منا

 لخدالاقتف هتعاجو افو نب ىلع ىديس لاقف 2 نء انه نه لاقف ىلا

 هيلع لخدنال ريك لجر كانه ناك اذا ءارقفلا فد نم لاف ىل ةلذاتسا

 هل ناتو ةميلولا بحاص لخدف انمجر الاو نذا ناف هل نداتس ظ ظ

 أامهعني م الكلا رادف ةساح ىلإ هيلو ماقو لع ىدست هل 2 ذأ

 ءاش 5 اهرودب هديب دوجولا ىحر لجر ىف لوقتام ىلع ىديس لاق

 ابعتميف اهملع هدب عض ١ نميف لوقتاف هنن نأ يضر دحض 0 ل

 ل دل 0 انك هللاولعىديس هل لاقف رودت ” نأ

 ىلا ابيرق لقتني هناف مكبحاص اوعدو لع قديس ةعامجل هنع هللا ىضر ظ

 لوقت امتاه هنع هللا ىضر دم ىديس عمسو لاق اكرمالا ناكتف ىلاعت هَل

 كلذ نا تملعف كديبام ىلع ةدايز افو نب ىلع ديد ناك ام كانيلو دمتشاي

 لع ديس تيب نع لأن ءازتفلا نم اصخش تلسرال 0 0
 دم خيبشلا 5 ع ريع كأم دقدنأ اصلادجوف طسابلا دبع ة ةر

 سانلاىلع ايامرلا رب ناك قوقرب نب جرف ناطلسلا نا هنع هللا طر ىف

 ىل ةكلمملا لاقو لوقلا هيلع ظاغاو خيشلا ءارو لسراف هضراعي يشلا ن

 مث راهتلا دحاولا هلل ةكلمملا كالالو ىلال هنع هللا ىضر خيشلا هل لاقف َ



 3 « م4 ئ

 ” ]نم هّقام عيبج كرثو ناكلا نميز تف تقاخ ايندسلام دمتي لاق
 5 0 ةولملا هيلا ببح مث دعب كلذ نع لأسي ملو بتنكلاو

 1 7 لتي هنا يضر ناكو ضرالا تحب ةولخ ىف جرخي م

 اس لع ةداعلا ضقنو ةنسااو باتكلاب ةتباث اهناف اهو ركن نأ ءايلوالا

 دع هلا ىضر ناكو ةعاملاو ةنسلا لهأ دنع زئاج ةبالولا لهال ةماركلا

 فلاناكوهتبواز اوؤاع يتحسانلا ءىجيف دعومريغ ىلع سانلا ظمب ساج

 6 ىديس أر اذا هنعهللا ىضرةفارقلابةيلذاشلاةيرتب نوفدملا زابللا نسح
 أ كاذب ىثربسخأو رصم ىف مظعنأشدلولا اذ نوكيسلوةيرينصوهو
 نع ىبرملا سابملا ىف نعيشرملا توقاب نع هللا ءاطع نبا نع نابللانبا

 ارعإ لج رسعع رهظي س لوقي ناك هنا هنع هللا ىضر يلذاشلا نمحلا
 يناس هل نوكيو هنامز يف رهتشيو تيا اذهل احتاف نوكي قنملا دمحم
 هل باش رصمب ربظإ هنع هللا ىضر ىلذاشلا نع ىرخأ ةباور ىو

 نبال دع + لعو نسح نب اع ول 0 ملا بئاتلا بئاشلاب

7 
 نب نيدلا بابش خيشلا هدبج نع قيمملا

 3 15 ”ا

 ٠ 1 لو نملاوأ ىديس ناك كاذق لئاشلا نع ىبرلا
 1 ىضر دم ىديسس ناكو هدنع هللا ىضر سابعلاوألةيندسب نم ةفيلخ

 ١5 0 ره اخ ةداقع هءاحصأ نا رب نم 1 هنع



 هيك اس و

 تابثلا يف ىاسلا دوطلاو ةبابملا تاجرد ىف خسارلا مدقلاو ةيالولا ماكجأ |
 وهو هرمأ ىلع ىلغو هلاوحأربقو هرأ او نم دحأ وهو نيكسشلاو ْ

 اه الع ناضل راكأو اهدانوأ رودصو قيرطلا هذه ناكرأ أ

 هللا هر ندم 0 وهو ةءاهمو مدعو ادصهزو الاقو الاخو المعو الع

 تاييغملاب هقطنأو لاوحالا ىف هنكمو نوكلا يف هفرصو دوجولا ىلا ىلاعت

 نم ةعامجج هل ذمل' ىتح نيبلاطال ةودق هبصنو دئاوفلا هناسل ىلع و ١

 هلضفب اوفرتعاو ءايلوالاو ءاحلصلا نم فلخ هيلا ىمتناو قيرطلا لهأ

 لاوحأ تالكشم لحو راطقالا راس نم تارايزلب دصقو هتناكمب اورقأو

 ووش هيلع بلاغلا ناكو هبايثو هندبيف اليمج افيرظهنعهللا ىضر ناكو موقللا :

 مدي هس فرع هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ ةيرذ نم ناكو لاما

 نبدلا رون خيشلا مهنم فيلأتلاب هتجرت سانلا درفأ دقو ةنامنامتو نيعلرأو ا

 ىضر خيشلا ماقم املع طحي ملهنا قحلاو نادل وهو ىقوتتبلا رمت نب يلع ا

 خيراوتلا بابرأ ةقيرط ىلع رومأ ضعب رك ذ امنا هيلع ملكتي ىتح هنع هللا

 ا نأ ىلولا مار ول لب تاقبطلا لهأو |

 هوب شيش ع1 باو اا

 كل رك اذن ن كلو ملأ هللاو ىربكلا زاودلا باحصأ مالك ىف ررقم وه

 قيفوتلا هلو لوتنف املع هب طيختل ىتوتتبلا م امالا هرك ذامم ًاطاص افرط

 نأ دير اهجوز نف هتلاخ هتررف هنماو تاس

 ل ذم مث باتنكلا ىلا بريف ىلسب أرغلا ىلا هن ىغمف ةعئصلا هملعإ

 200 نرارقلا ظفحف هنع فكف باتكلا ىلا بربف ىلخانلا

 دمحم خيشلا جرخاملو ىمرسلا سابعلاوأ خيشلا لاق باتكلا ىف هقيفر .

 50 ضد هيلع ندا ةهفوش ف بتكلا سأاج ب باتكلا نم يننملا ا
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 ( « 7 ١"

 ظعم ابيهم لقعلا رضاح نهذلا دقوتم هرصنو هعمسح امتمتم لزي لو ١

 7 بيرق ءانالثلا ةليل ىف مالا ةلاملا هذه. وهو هك ردأ نأ ىلا سوفنلا ىف

 هان دقو ديز ةئيدمب ةثاءامتو رشع ةعبس ةنس لاوش نم نيرشملا ليلا
 /وىتربجلا ليعاملا فراءاا برقي نفدو هدبشمل ةدلبلا تقلغأو نيعسنلا
 ! ن٠ نفلا اذه ةحئار هنم 0 تل دج ىلع تسلا

 'هنارقأ هيف قاف نفذ ميس لك را نا ءاسؤرلا نستلم نمرعلا

 كذم ىلع هقفلا ىف ىييقلبلا نبدلا جارس خيشلا مو نماثلا نرقلا سأر

 بدلا جارس خيشلاو ثيدملا يف قارعلا نيدلا نيز خيشلاو ىعفاشلا
 5 | 0 يسلاو تبدل اودنملا نخ يفْئاستلا راك يف ندملا

 . رئاس يفو ةيكلاملا هقف يف هفرع نا هللادبعوأ خيشلاو ةيبرعلا يف

 ر هبدنك سانلا مدخ دقو ةغالا يف ىزاريشلا نيدلا دج خيشلاو ب رغما

 جيف سوماقلا ىلع ىوانملا فؤرلادبع ةمالعلا هبتك ىذلا حرشلا كلذ
 .دلا نيهاش نب دمحأ ةءالعلا عرخآ ةعاج سوماقلا رضتخاو نيريبك

 ءاشام هيف داجأ لمكي لو

 « نوالثلاو ىنأثلا لصفلا »

 0001١١) (هنع هللا ىضر قنحلا نيدلا نمش خيشلا)
 الغاشم ءالجأ نم هنع هللا ىضر ناك تاقبطلا يف ىنارمشلا (لق)



 خ ديا 5 يك ملأ 5

 0 هتفاام نيتيبلاداربا دعب هلو> ث ىف يوانملا فوؤرلا دبع ةمالعلا لاق

 .رصعلا لهأ ضعبل ةجاييددلا ىلع حرش ىلع تفقو مث امبلثاق ىلع فقأ مو
 ناتي فينصملا نع لقن دق هتراصو فلؤملا ىلا ترانس 1

 لاقفهنم جارختسالل اطباض مهضعل ,ظنو . ىبتلا اههرك ذم هزومرل ناطباض

 ع

 ى

 مرخا تايلاوهلوأ لضقلاف>+ ةلثسم نسوماتلا نإ ل ١

 حاحصلا ةدعاقل انيبم رخآا لاقو
 بابسا كزومي الفحاحصلانم ةرهوججارختساىلع تمزعاذا ٠

 تالا كتيبلف هرخآ وحو هوا وحن افا 0

 نبا ظفاحلا هلاق ام كلذ نف (ظنو ارثن هحدم ىف سانلا رثك آ دقو
 هذخأرثكو ةيوغللا تايكلا مومجو راصتخالا نسح يف هيلع ديزم ال رج

 ملابو سراف نبال لمجلا ماهوأ هيف مبتت هلا ىلا ناهربلا هنع ركذو هن

 ىف تلإ تانك مظعأو يوانملا فوؤرلا دبع خيشلا لاقو ىبتتلا ءانثل ي

 نسحأراهنلا ةعبار يف سدشلا روهظ راهتشالا يف رهظ يذلا سوماقلا ةفال
 هلعجو هررحو هزجوأو هنقتاو بقئاف هذئز ىرواو بجياذ هفيصرت هفلؤم'

 مث نمو نيملا اهرصبتو نذالا اهكردت امالحأو نيديدجلا لهاجم يف ام

 الف دوسالا هدنع تلءاضناو دونجلا هيد نيب تفقوو دوفولا هيلا تده
 عزفتالو بئاصلاولةنب الا ةاقثلا تن الو بقالثلا هيأر نع الا ءارآلا ردص

 ىهتا ه,ه نيب الات الكشملا لجدنع وثب الوديلا الا تامهملا فشك دن

 ا مهضعب لاقو ا

 اسوماةلاهملع رحباضمب نم .هساقتأ ند نيدلا دي دم ذم

 ىسوم ىتلا نيح نياددملا رجس هناك رهوملا حاحص ىحضا.



 0# "2 كنا

 * باكو نيلا ئارغف نيملتلا عالم باعكو ةثنلا ررثلاو ةعبملا
 قرط ليبسن باتبكو ليعامسأب سانلاو ةكئالملا نم ئدسن نميف ليعامقلا
 حاربلا ءامسا باتكو تادلم عل رأ لوصالا عماج ثداحأ ىلا ل وضولا

 ق ثينلأ ءاونأ باتكو هدانلا ءاممأ ىف هداملا باتكو حاكنلا ءامسا ىف

 طفلا باتكو سيردنلاا ءامسأىف سينالا سيلجلا باتكو ثيللا ءامسأ
 ابارعالا معا ىف بابلالا ىوذ دوصق باتكو يفرشثالا لدملاف ىفولا
 ف باتكدو حيباصملا ثيداحاب ةقلعتم دئاوف ىف حترابتلا ب تاتكو دلع
 لاوغلا رردلا باتكو ثيدحلا لع ىف ساركو نادلحم ةفيعضلا ثرداحالا

 020159 امنع فلتحلاو انضو قفنملا ناتكو ىلاوملا ثيداحالا ف

 هي هللا ةمثآ خعراتىف هنلبلا باتكو نيشلاو نيسل ءسلاب لاعب اهف نيشوملا
 ا ل 2611 ناتكو ليسلا قيفصتوف لسالا قيقزت ناتكو ادج

 باتكو هيفاثلا تاتبطى هيفرالا ةقرملا باتكو ةيفنملا تاقبط
 ايطاء ةبرعلا ةنانم بهذ امل عماجلا طيسولا سوباقلاو طيمملا سوماقلا
 ةفالا بتك ىف هل ريظنالو راصتخالا نسحؤف هيلع ديزم الو نيدلجم
 ,مو افاعضا حاحصلا ىفام راد« ىلع ىوتحم راص ىتح لقنلا نم هيف رثك أ

 :احصلا ردق تناكل تدرفأ ول ثيح ةرمحلاب حاحصلا ىلع هتادانز هيف

 لع ذقو اراصتخا دهاوشلا نم هارعا هنا الا تاملكلا دعو رثكأو
 مضومل مسا ع ىهو راصةخالل امور زومرب هال> دقو ضرالا راطقأىف

 ظ لاقف مبضع ابمظن دقو فورعمل م عمجال ج هرقل ه دلبل

 5 طولا نيعو فورعمل ميف هسمخف زمر سوماقلا ف ناك امو

 مف تلمهأ ىلا لادلا دلبللو ةيرسق؛ 7



 «04) ظ
 ىبنأ تالكشلا لو تالطملا كنت هردص ىلامت هللا حرشاهف
 نب ليغمسا فرشالا كللا نغ نميلاب ةّضقالا ءاضق هتءالو ةدم تنآكو

 هلو ةنبس نيرمشع دمحأ رصانلا كلا هذلو نعو دهالا نين سابع لْضفالا
 نادل زيزعلا ب اتكلا فئاطلو .زيبفتلا ىوذ رئاضن باق يا

 ردلاب اتكو رييك دلجم باتككلا ةحناف ريسفتىف نايآلا ةحتاف ريسيت باتكو

 ليف مقو) نسالط] ةررا سماع اذكر ميلظعلا 0 ميظنلا

 ةنطف ح رش ىمسي فاشكلا ةبطخ ح رشف باتكو صالخالا ةروس

 ةيوبنلا راونالا قراشم ح رمث ىف ةيلعلا رارسالا قراوش باتكو فاشل

 حيحص حرشف ىراملا حيسفلا حيسلاب ىرابلا حتف تاتك و ادلع عدرأ

 ىف ماكل ةدم باتكو دل نيرشعف 0 عدر هنم لك ىراخبلا

 دل دابملا. ضارتفاىف دابسلا ضاضتتمأ تاتكو نادلُع ماكحالا هن

 ىف رشلاو تالصلا باتكو ةيربلا ريخ دلوم ىف ةيربنعلا ل باتكو
 مئانلا باتكو ىنم لضفىف ىنلاو لصولا باتدكو رشبلا ريخ ىلع ةواصلا

 ةراثا تاتكو مار آلا دليلا ىلا مارغلا جيهم بات كو هياط لاعمىف هباطملا

 ناتك و فالعلا نسا فف 2 ننلسأ ناكر نرسل ناوحشلا

 رظانملا ضور باكو ةززملا ىلع ةمالسلا لضفىف هزركلا ىلع ردلا لْضف

 تافرع نيع ىلع نيمملل تافرغلا نيبعت باتكو رداقلا دبع خيشلا ةجرتىف
 ةجرذ ىلا داعسالا تاتكو لورا تاوعد ىف لوسلا ة سناك

 مكحلا نيب عماجلا باجعلا عماللا باتكو تادلخ ثالث دابتجالا ظ

 ةيولباس دلع لك دلغ ةئاما هيما بابعلاو

 رردلا باتكو فولا ىلا نامسا هل اهف فولسملا ضورلا باتكو رادقملاف

00 



 للا «0دؤ

 ةدشنأو ءاشام اهيف غلبأ ىناحيرخت ضعب لعاظي رفت ىل بتكو ىببسلا نم
 ةن ىف يدفصلا حالصلا هنع امهنتك نيتبب ةئامتام ةئس ىف ةسفنل

 عع لاؤس هيل مفرو هنس نوتس هنافوو امهتباتك نيبو قشمدد نيسخو
 قديش ءالعلا ةداسلا لوقتام هبروص هذهو ىبرعلا نادل ب عبعلا لو

 رع نب نبدلا يح خيشلا ىف نيمل_:ملا ثعش مه ملو نيدلا رزا مهب ىلاعت
 :ارفاو اهتءارق لحب له صوصالاو تاحوتفلاك هيلاةيوساملا هبتك ىفو
 أه اباوج ئيروجأم انوتفأ المأ ةءورقملا ةعومسملا بتكلا نم ىه لهو

 در هيفامع انقطنأ مهالا باوملا بتكف باهولا كلملا نم باوثلا اولانتل
 لف ىضر ناكه نا هب ىلاعت هللا نيدأو هنع لو ؤملا لاح يف هدقتعا ىذلا
 سول اماو املعو الاح ةقب رطلا حيش هنع

5 

 أمساو المذ فراعملا

 اول وهذ تناك. ءاونالا هنع ضافننت باحسو.الدلا هردكنال باب
 3 مدام قوف ان وهو هفصأ ىنأو.قاف آلا المتفهناك رب رشنتو.قابطلا
 5 هتفصنأ ام ىتنأ ىلظسلاغو هتبتك ام قطانو

 اناودع ليسا شب لوبجلاعد 2ىدفقتمم تاقاماذاىلعامو
 .انامرب سانلل ةحح هماقأ .فندوميظعلا فاو هاو

 'اناصقت تدز لل الا تدزام هبقانمنمضمبتلفىذلا نا

 اوبال امرثكتل اهراوج ىتلا رخاوزلا راحبلاف هتاغنصمو هبتك ماو
 اهردق ةفرعمبىلاعت هللا صخ امناو اهلثم نوعشاولا عضوام رخآ نم لوأ

 اهنملا ىلع بظاو نم هنأ هنع ىلامث هللا نر هبتك صاوخ نمو



» 001 
 كسر ادلو هقيدصت ىلع نوقبط.» مهوهترذ ىأزو هتبرق لحد هلا نيدلا

 نمييا مرات ىف ىجرزملا هرك ذ ها ةباصالا باثك ىف نر ةمجرت ىف كلذ

 ىف ريظن الو هرصع ىف هيبش هل نكي ملو نيزربملا رصعلا ءالع دحأ لاقف

 ريسفتلاو ثيدحلاو رشملا تاارقلاو ةغللاو وحنلاو ةقفلا ةفرعم ىف هرهذ

 ران الاو نيسنلاو رابخالاو خيراوتلاو برعلا لت تاق[ هق ا دألا ١

 قلجنرأو انام ا بلاطب لغتشا هنا كلذو كلذ دقع يف كلسني امو

 تك ىدقتاو يؤوك دلادامطلاو نرووشلا خئاشملا كردأف اريك هبا

 نحو ىناعلا عادلا نم اسك هدا د راسل بلاغ يف رشنثاو هرم معلا ئ

 ةملارلا ةقبطلا ىف ىربك شاط نبا هركذو ىبتنا موظنملاو روثنملا نم ابتك
 ديزياب ناطلسللا ةمدخب لصتاو مورلا لخد لاقف ةينامنلا قئاقشلا نم

 نا لاق ىبتنا اليزج الام ناطل لا هاطعأو اهاجو ةبترم هدنع لانو

 تالوقنملا تئارغب هالم ىراخبلا ىلع حرش هلو هيلع .ءانثلا دعب رجح

 نا ةلاقم نميلاب ترتسشا امل هنأ الا ارفس يرشد لب هنا ىل ركذو

 دالبلا كلن ءالع ىلع تيلغو ىتربملا ليعمسا خيشلا اييلا اعدو ىبرع

 يف ىلرع نا مالك نم ىراخبلا حرش ىف ل اخد . نيدلا دجم خيشلا راص

 هتلاقع خيشلا مهنأ نك أل ووك ذلا باتكلا نيش ايس ناكام تاحوتلأ
 ىف غلابيو ديزي ءابقفلا لضانب ىرشانلا ناكو ةارادملا بح ناكمنأ الإ

 دجم خيشلاب تعمتجا امو لوطي كلذ حرشو روك ذملا ليعمسا ىلعراكت
 ىفو ديبز نف هب تمدتخا اهني ضحنو برع ناك ا

 هنع هبورأ نأ ةلوا ماعم ىل نذأو سوماَلا لج ىناوانو بيصملا ىذا
 هعاهل ةيلوالاب لتساسملا هلم ثتعمسو : 3 نجا ةدع هئيددح نم هيلع تأ 0



 ظ <«
 لارغأ قافو ره نأ ىلا اف رهف ةغللا ليصحتلا ىف هدصق لج ناكو نامرلا
 قو ءالدلا هرذكنال لع رحب اهيف ناكو اهراضحةسا ىف هنامز ديرف راصو

 ةعفرو ةهاجو لانو رباكالاو كولملا الامثو اقرش قاف آلا ىف هنالوج ىف

 وأو هلالجا ىف غلاب دو مورلا كلم نامثع نبا لثم كولملا دنع ًامظعم لي

 1 ريمالاو روصنم هاشهمج نباو زاريش بحاص عاجش هاشو < ءاطملا ىف

 ل يئاور ف رخال ةلود ىف ةرهاقلا مدق هل بترو دادنب كلمتم

 ص هل ردقي ملو هناقفن ةعسل لاملا ليلق ناك هناف كلذ عمو ةلئاط ايند مهعم

 1 ف اهأي م واهّسااطمو بتكلابىرغمناكو ظافحلاهنمعمسونوريثك

 اتراك مم هتبحص ىهو الا رفاسيال ناكو هفصو لجنام سئافنلا نم
 ديمو اهيف رظني ةلزئم لك ىف اهرثك أ جرخمو لامج ةدعىلع لادعا ةدع

 : : طخلا أرقيل هنا ىتحدرصاوهعمسب عتمو اهعاب قلمأ اذا ناكو لحر اذا

 ا[ 201 راطحتسالا ريثك تافلؤمو نونف اذ [ملاغناكو هتافو نيحولا
 ٠ ! ميس ةعرسب ديملا طحلا بتكيو رداوتلاو تايكللو رمشلا نم

 وجوب قدصإو رطس ىتثام ظفحأ ىتح مانأ تنك ام لاق هنأ هنع ىح

 1 هل دوجو ال هنأ نازبملا ىف هلوق ىهذلا ىلع ركحنبو ىدنبلا نئر

 امئاو ىناحصل سيل ىدنربتلا نر نب لايرك نا اكرحم نرو.سوماتلا

 اخأ يورو قدصو ةبحمدلا .ىعداف ةئاهسلا دعن دنهلا , ربظ باذك

 خيشلا ىل لاقو رجح نبا ةمالعلا لاق هباحصأ باحصأ نم اًهاتممس



 (ه)
 عيحف جبملا ىف هل نذاف ةئامئامتو نينئا ةنس يف نذأتسا مث كلذ نع ثعجر

 ىلا هزاد لمجو اهدعب ىتلا ةنسلا لوأ نم أيشو ةنسلا ةيقب ةكمب رواجو

 نيسردم ثالثو ةنلط اهم ررقو فرشالا كلملل ةسردم افصلا ىلع اهأشنأ
 ررقاملثمامم ررقو ةيروبنلا ةئيدملا رازو كلامو ىعفاشلا هقف' فو ثيدحلا ىف

 نميلا ىلا ' مث ةكم ىلا داع مث كلذل اغلمجو اهرهاظن نيتقيدح ىرتشاو ةكع

 نب رضانلا عم رمتساو هيلا ةلوصو لبق فرشالا تاف فرشالا دصقل

 ةفيعضلا ثيداحالا رصانلل كولو هم اة ف ناك اهديأ فعن فرشالا]

 ةنسناضمر يف ةكم ىلا مدق مث ثيدحلا تك ى اهيلع شيتفتلا نم هحمربل

 ةكمب ماقأو بح مث حملا لبق فئاطلا ىلا اهتقب ىف بهذو ةئامئامتو سمخ

 عم ةشرذمملا ىلا هجوتو اههف عيخو ةئامامتو تس ةنس ىف ةدم فئاطلابو ةدم

 نفظ نا دعل ةكم ىلا داب مثديف عزت ان ناك امدررعتل حالا ْ

 نبأ ةممل للا ماقأوةار بلا قيرط ىلع نميلا ىلا هجوتو هدصق ضعبب ْ

 نم هيلا ضوف ناك املةدم زمتبو ًاباغ اهم ماقأو ديبز ىلا هنم لصوت مث
 هطخ بتكي ناكو كلذ ريغو ةيدهاجلاو ةيديؤملا اهم اهم نسراانم سرا

 يوغنلا ئاغاصلا ىضرلاب كلذدباتكىف ىدنقاو ىلا هللا مرحن ىلا ءىجنللا
 ءاضقلا يف هنع بوني ناكو هتييغ ىف همسأب نميلا دالب ءاضقلا ناكو ىننل

 فرشالا نب رصانلا ةلود لئاوأ ىف يرقللا دمحأ نب دمج ندلا لام ىضاَتلا

 هنعاوذخأو مهنعذخأو ءالضفلا نم نيريثك ةعاجج دالبلا نم ةدعب قل دق

 ن*ناتني قشمدب نيسمحو عبس ةئس ىف هنغ ىتك ىدفصلا حالصلا

 كلذن“ هلئاضف تربظدقو هيلع ءانثلا ىف عسوأو هتركذن ىف هرك ذو هملظ



 مرو
اديس لوق يراخبلا حيحص يف ةرم ريغ ةفيرشلا عماسملا ىلع 2
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 ؟ فيكف هلا للا رذعأ دقف نيتس ٠ ءرملا غلب اذآ ٍلسو هيلع هلا لص هلا
 طع نأ نمؤملاب لمحت الو نينا ةبقع ىلع فرشأو نيمبسلا ىلع فيفي

 نيملاعلا بر تي ىلا مزغالو قوش هل ددجي الو نينس مدرأ هيلع
 دب تس هل ديبملا ”لقأو كلذ ىوبتلا ثيدحلا ىف تبن دقو نيلسرما ديس

 ,و قوطلا نع ورمت لج ىتح قوشلا هيلع بلغ دقو كلاسملا كلت نع
 | ليبقتب قرخأ ةرم زوفيو دهاعملا كلتب دبعلا ددحت نأ هتينمأ ىصقأ

 رج مايالا هذه ىف هزيهجتب هيلع ةقدصلا ةبيسملا محارملا نم هلاؤسودهاشملا
 طا لصفلا ناذ ماوالا ةبلغو رحلا دادتشا م ماوغالاو لالا نع

 ويل رة ناسنالا زوفي نأ نددحمملا نمو تيزأ حيرلاو

 افا ةداع تناك ًاضبأو مركلاو ةجرل طلابم نم لمعشاب حيو

 ف ىلا مهمالس مهغيلبتل اد صقو ادم ديربلا نودرب اوناك مهن :| ًالخو

 |ذ كادف هللا ىنامج ىنامجاف هيلع همالسو هللا تاواص نيلسرملا ديس
 ١ ديزأ الو هاوس ايش ىتأ الف ديربلا

 !اةداخولاصّلتلالمحتساف .ادازدق ءارنلا ةبنكلا ىلا قوش

 5 وأو اباحصأ هللا عدوتساو الع ديز ماعنملا كلملا نذاتساو

 له نا . هصنام هيلا باتكلا ةرط ىف هيلع باجأ ناطلسلا ىلا تلصو ايف
 ,انتسافءاي 01 تناك ده ىلظ +. ىو الو قاده قلص ال وك

 >. ناك ام كب ايحادق ىلاعت هللا نا لمت تنأومدقتت نأ نكي كيف

 : دل دمياب هاو رمعلا اذه ةيبانا تبهوام الا كيلع هقابف ممل

 آيحبف هاهأو نميلا تنأ كفارف الو اهميمنو ايندلا قارف يرأ ىنا
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 هل فرصو هلاحم قيلي تيب ىف لزنأف ةنسلا نم ناضمر ينرشع علار ىف

 غلابو هاوثم مركأو ادئاز الابقا هيلع لبقأو ةفايض رانيد فلأ ناطلسلا

 ةئملاثو هيلع هلاضفاو هلا هناسحا رتاوتو ةريثك اناطع هالطعاو 0١٠

 لع ماقأو تدل هيلع عمسو هب قتعأو اديدشأح هقلأو ةميظع ةقفش

 اودافتساو ةبباطلاو ءالعاا هدصقو كلانه معلا رشني ما ركل

 ناطلسلا هالوف امايأو رمش رشع ةعبرأ زمن ىف ماقأف هب عافتنالا رثكو هنم
 نيعسلو عبس ةنس ةجملا ىذ لوأ ىف ةينملا كلاملا راطقأ ىف ربكآلا ءاضَلا

 نكلو هنم هقفاىرشانلانا نيبتم ىرشانلا دمحأ ىضاقلا نم هقفأ هنا اناظ

 هتنبا فرشالا جوزتو ةيبرعلا 1 اسال ناحل مولعل 0 3 ندلا دع

 مهارد هل اهاالق قاطأ لع ءادهأو اناتك ىفرشالل نسر 0٠١ تناك

 نهرا ديدش فرشاالا ناكو نجلا نمازيكل كر ىلا ىدهأو

 1 نأ لا ءاضنلا لع ماقأ او ديبزب همدق ترةتساو ىتكلا 0 لع

 هدصقو مهريغو ىرشانلا هللا دبع ىضاقلاك ءارقفلا نم هطلاخ نم هب جرو

 ىلع راطقالا ىف اذفانهمكحو ةلوبقم هتعافشو ةعومسم هتملكت ناكو ةبلطلا

 هنذاتسي اباتك ناطارلا ىلا تكا نيمسلو مسن ةنس ىف ناكالف رصم ةاضق

 نا هباوج يف هلأسو افيطل اياوج هباجأ لب كلذ ىلا هبي ملف ةرايزلاو 0

 ةفي رشلامولعلا ىلا هيبني امو . هبصلاف ناطلبسلا لإ هءاتك ناكو اذه هلأسيإال

 دقو هنسولعو هتينب ةقدو همسج ةقرو ديبعلا لقأ فعض مكيلع فاخ ريغ هل

 سارلاو هنم ظءلا نهو ذا لعتناو مزحتىذلا رفاسماك راص ا

 ناينبو بارج ىف ماظع الا وه اش نشلا عقعقتو نسلا عضعذلو لمت

 دقو باقرلا ةقاقدترعلا اهيمست ىئذلا رشملا هان دقو بارت لس فر

ْ 
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 لخ مث نيتس ةدع ةيماظنلا يف اديعم بنرو ىامصلل قراشملا للا ربطملا

 لملاو نيددنسأا 01 ا ا

 سب لخد م ثيدملا اع علسو ىبنلا نيالا قت غ 9 1 ملجأ نيزربملا

 لم جحوريداصتو سيرادت اه ىلوو نينسرشع نم وحن اه ماقأو سدقا
 4 رلاو ةزغب ثيدحلا عمس نادعن رص ملخد مثتا رم ةدع ةفرشملا ةكموىلا

 ٌرواجو تارمرصم نم جحو ريهأشملا ءايلعلا نم ةعامج رصع كردأف

 ىلا لقاثاو قثالملا مطق م مدخلا ةدماه ماقأف سدقلمل تنناىلا

 الب ىلا اهنمرفاس مثةنس ةرشع سم ن. وحن اهيف رواجو نيعبس ةنس ىف
 0 0 تايم ويلك ىف يكلم هلبنرو ةدمةلد ةئيدعع ماقأو دنهلا

 جد مل نينس سحخ وحن دنحلا دالبب هتببغ ةدم تناكو هليف سمح هباب ىلع

 ع آو نينثأ ةنس ىف اهم ارواج ناكو نينس ةدع ارواج ا ماقأو ةكم ىلا

 7 لحر ةنسلا هذه ىف لل الي كل اب ةرشلاطالا اين لعد

 ملا حاص سنوأ نب دمحأ ناطلسلا نال دادفن ىلا قارعلا كرا
 ْ | ١ اوما هبط ميظع ءان هيفو هيلا هبتك باتك يف هاعدتسا

 لظال امايأ هيلايل تناك هب نامزلا هافول لوقلا لئاقلا

 ' مج نم رانلاب ام كي. ملرانإاب تجزمولءارئلاةلمفلا لعافلاو

 ١ هل ةيده رك ذ دمل هبفو

 لاو قويماوردبلاو مشو كل نيدقرفلاىدمال يطب لو
 اع الف اهب ماقأف نيعستو تسس ةنس نميلا دالب ىلا مثزاريش ىلا رفاس مث

 الإ تككو هاعدتسا دهاجملا نب لضفالا نب ليعمسا فرشالا ابكلم

 وف نمل ىلا علطو اهب هزيجف رانيد فلأب هزبجي ناب ذئموي ندع رظان ىلا
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 نيرو ع سر ل اىداج قلو نوال نيدلا نمش خيشلا

 نيب لو ىبتنا سراف سر ه ذاريخ لامخأ نم نورزاك ةنيدع ةلاهعتسالا

 ئجفاشلا ىدادملا .ئوانملا فؤزلا دنع خيشلا ةمالعلا لاق هيف دلو يذلا مويلا :

 قنملا ىسدقملا نيدلا رون ةمالعلا انخيش طخت تيأرو سوماقلا ىلع هحرش ىف

 دوءسملا اصلا غيبشلا دلو هتزوضام دهملادلاو ظح دجتو هنا ىلاعت هللا همحر
 دمحم نيدلاو ةلملا دع دودشملا.ررظلا:ةوقو دورشملا نيعلا ةرق دوفرملا ملاطلاب

 عولط :تقو ىلوالا ىدانجج نه نيرشعلا تبسلا موب ةوحض بود نبا

 ةلاعبسو نر سعو عسل ةنسا لاوزلا برق قرشلا بناج ن م هلبتسلا جب

 وهو زاريش ىلا لقتتا مث نينس عبس نبا وهو ميظعلا نارتلا ظفح ىهتا

 ماوق ىلع مث هدلاو ىلع بدالا مث ةغللا بتك ةءا رقاف عرش من نينس نامث نبا

 دم نم زازيشل ميسو زاريش ءالع نم دع مول هنا دبع نيد

 ىتناغصلل قراشملاو ىزمرتلا علو ىراخبلا جيحص ىددرزلا فسوب نبا

 بابش خيشلا ىلع رشعلاتار هلا اهم ارفف ظساولتسسف قالا 0

 ةعاج هك رداف نيرا سمح ةنس ىف دادغب لخد مث ىلع نك ظ

 مهلجأ ناكو ىتالسنلا مسقلا ىبأ نب دم نيدلا ديشر خييشلا باحصأ نم

 لع نب م نيدلا جارس خيشلاو كانسلا ف د ندلا ان شل وأ

 خيشلاو اهعيج لواننو قراشملا لوأ ن نم ةعطق هيلع أرق  ىنيوزملا رع نبا|

 خيشلاو قيكملا نب د نيدلا ريصن خيشلاو ىلوقاعلا نب د# نيدلا ى ْ

 دادغل ىضاق دئموب ناكو ىرتستلا سانت هللا دبع أ ندلا ف

 ميهأربا ند ميسو هفيلأت ىواتفلا رح باتسكهنم عمس ةيماظنلا سردم

 نب فسرت نإ نسسحلا نب د نمو ىراخبلا حيحص ىلازاتفتلا لي (

 ين ا



 ْ هدلاو راوجن نقدو يفوت نأ ىلا
 : او أو نحرلادبعو احلاصو يع روك ذةبالث دالوالا نه كرتو

 اًضبأ ةبوازلا هذبم نفدف تام نأ ىلا < يلع خب ْيشلا هنبا هام ماقو

 « منارلا بابلا نم نوثالثلا لصمتا
 « ىركيلا نيدلا ردص خيشلا )

 يس باحصأ د..>أ وه ىنارعشلل ىربكلا ت'ةبطلا ىف (لاق)
 1 هنا ضر ناك ىرمغلا سابعلا ىأ خيشلاو هنع هللا ىضر ىلوبتملا نهارا

 حص تنيت دعب الا ةملكب قطني داكبال مالكلا ليلق نح تمساذ

 رام ةنس تام . اهتكرب تدجو ةحفت هنم ىل لصحو نينس رشع وحن
 3 ةنايمسقو هر

 « منارلا بابلا نم نوثالثلاو يداحلا لصعتلا

 ( نيدلا دج ةمالعلا ىوذالا ةلحراا هجحلا مامالا )

 ( سوماقلا بحاص ىدابأ زوريقلا قيدملا (

 أن بركب نأ نب رم نب ميهاربا نب دمع نببوتعب نب دم ( وه)
 رت يزاريشلا يداب زوريفلا هللا لضف نب سردان دو نب دمحأ نبا

 اما رهاطلا وأ نيدلا دحم ةاضقلا ىضاق هنامز نما ىوغللاى فاشلا ديبز

 : ىلامت هللا ىضر قيدبملا ركب ىبأ ةيرذ نم وهو هرضع ىف ةضالالهأ
 ظ ىقيدصلا دم هطخم بتكو

 ل تيار رمملاءانباب رمغلا ءابنأهباتك ف رجح نبا ةمالملا لاق
 ةلئاذلو رجح نا لاق ىبتا قيدصلا دم هبتكه بتك ضعن يف هبأوب
 ال يع 8 3و ىذلا ريشلا نيد لو نو رزاكب ةئاصيسو نيرشعو



 هي اوذ

 . رضح هتجرت ىف لاقو ليذلا يفجع « هرك ذو لايكداا ليصحن ىف بأد

 ةعلاطم عم لحنا حرش بابشلا ىخأ ىلع ًارقو ىدلاو مالسالا خيش سور

 ىلع ريغصلا هدلاو حرش بابشلا كاما عمو هيلع يرغصلا دلاولا ةيشاح

 ًارقديزعتد لاو يرصلا ىسنلارونلا مزالو كلذ ريغ يف همزالو جامل

 ىراقلا رمع خرشلل مذا م ىسليانلا ليعامبا خيشلا ىلع اضي

 « عسبارلا بابلا نم نورشعلاو عسانلا لصفنل ف
 ( قيدصلا لا طيس ىريضخلا خيشلا )

 بأ تنب ءامأ ىلا هبسن نرثي يريضظا داتا 0 1

 ' ةيمرحلا باحرلا رازو تامارك بحاص ناك . هنع هللا ىذر قيدصلا ركب

 نك ذباللوقيو كلذ دحأ نم عمسي الوةصقنم ادحأ رك ديال ناكو اراب
 خيشلا نع قيرطلاو نارقلا ذخأ تمصلا هنأش ناكو صقان الا سانلا صئاقت

 نمو . ىطويسلا لالا نع ذخأو ةعدتلا رصب نوفدملا ىوحرملا دمح
 .ةرم ناكو.هنع هللا ىضر ىحراجلا ةوعسلاوأ كب خيشلا قيرطلا ىف هناوخا

 ذيملتةثامسمح وح هل ناكو ءارمالادنعةملكلا عومسم ناكو نيلماعلأ ءاملعلا

 يف هتبوازب نفدو ةئأعستو نيتسسو سم ةنس ةجحلا ينذ ربش مسان يفوتو

 احلاص ايلو ىلامت هللاب افراع دمحأ خيسشلا هننبا ناكو . روبشملا هرازب

 يف ريثض وهو ةذبج هل تلصخ نيكحااسإإ ادن رو ند 1
 ىم ةيقاس لالا مد يف اسيلاغن هتماتا تناكو هبنع هللا ىضر هدلاو ةأيح

 نعذخباو وحصلا ىلا عج م * قيرطلا لع كانه ةقاس قوف ةزيجلا رب نم

 ةبةمالت دارو ءآ لا مطأو | امامه اماعراصوهدعب نم هتميرط ماقأو هدلاو

 ةنسح ةلاح ىلع لزي ملو ةيردنكسالارغ'يفربشأ برأ ةنس لك مي 1



 : « ند

 سراة جوز ةجيدخةديسلا ةبتغدنع ةالمملابأبب نفدو ةفرشملا ةكب فلأو

 كسا نيؤراملا ان خيشلا هوخأ اماما هيلع يلصو لسو هيلع هللا لص
 ءالا نم' عاجز ردا 8 رينأ كاطوبأ ادي 00 ديللاهقخو

 5 ا 0 لا ق5 نا افعل

 ا هرم نم هنس نبرشعو مسن

 « منارلا بابلا نم نورشعلاو نماثلا لصفللا له
 'ء (ى ركبا رداقلادبع ديبلا ذاتسالا )

 52 نبدلا م تومنملا نسح نب رداقلاد_بع وهةصالحلا ىف لآق
 أ َ ناك هيّقفلا مامالا ىنفاشلا قشمدلا قيدصلا ىنركبلا نيدلا

 هم نأ راو قتل اجأ ةريثك نونف يف رهابلا لضفلا هلو زابكلا
 ظ ال يليها افوصؤم مج طالتخالا ليلق سانلا نع
 1ىف كاشي الو ةيقيدصلا ةرسالل هباسننا ةحص.ىلع مجم قيرع تدب نم

 روبشمارابكلا قشمد ءايلع نم قبب ل ةبسنب كيهأنو دنامموأ لهاج الا

 ع سأنلا سمأ مهنمو اهتقيقحت ديشو الا دحأ اهلبق ىتلاو ةنأملا هذه ىف
 « ةججرتلا بحاص ناك ةميظملا ةبسنلا هدو رصمت ةبركبلا ةداسلا ةبسنلا

 دالا طخم تأرق دقو همارتحا دازف مانلا لضلا هيلا فاضناو امرت

 ا مماا نبحاس هنعتلأس لاق ىقشمدلااراطلا ىبركلا مركلادبع
 قش مولء يف ارهام ناك لام ىنفاشلا ىراقلادمم نب رم نيدلانيز

 آمهف ناك ةيبرعلاو هقفلاامأو ضورعلاو مالكلاو باسملاو ضئارقلا
 نع اهادلت هنآف :ةروك ذملا نونفلا يف ابيرض هل يرأال ىوصقلا

 ل



 *ي 5

 هعم ناكو لاغبلاو ليخلا ريغ هكلام اها امو ريعب ةئام هنزفس يف هعم ىتلا

 ف 4 تام محرلا دبع ةاوخاو هتمس يف يراقب وهو مهاوملاوأ ركل

 لسب# ةينملا هتتكرداف كلت هنرفس نم نيفراعلا جان مجرو ( لاق ) ةنسلا كلت

 نا ةنس رفص لئاوأ يف ةرهاقلا ىلا لو نيمود يرصملا جالا لوصو

 ربشب نماث نينثالا ةلبيل هتافو نأ رك ذ يركبلاو مجنلا هرك ذ اذكه فلو

 معا ىلاعت هللاو ةنس نيثالثو تس نع فلأو عبس ةنس ىناثلا مسير

 « عناأرلا بابلا نم نورشعلاو سدا سلا لصفتلا ف

 ( نبدلا سمش دممن. نهحراادبع دحوالا لياجلا مامالا )

 يركبلانسملا ىبأ دمتن دمت ن نمحرلادبءوه رثالا ةصالخ يف لاق

 لاو>الا فايزأ نم ناك يركبلا 3 ا دالوأدحأ ىرهاقلا قيدملا

 ىزغلامجنلا رك مظع داقتعا هيف سانال ناكو ةيانالاو عربصلا فشكلا هل ظ

 رشع ىتانوأ ىداح يف ةفرشملا ةكمب هتافو تناكو لاق مث هيلع ىنثأو لبذلا يف

 هجو ىف ملا مرحلا يف هيلع ائيلصو فاالا دعب ميس ةنسس ةجحلا ىذ

 ةمركملا ةبعكلا
 5 عملارلا بابلا نم نورشملاَو عباسلا ليعفلا 0 أ
 ( ىركبا يحرلادعخيشلا) 200٠ ا

 لكيملاو ىنابرلا ىلولا دوبشلا لهأ ذالمو دوجولا ىلق ةهزتلا ىف لاق

 نيلصاولا نيع ةرهابلا تافوشكلاو ةرهاظلا تاماركلا ىحاص 0

 ةيقيتعلا ةنشاشلاو ةيقيدصلا تاماقملا ثراو نيسملاصلاو ءايلوالاةدمج|

 ميحرلادبع خيشلا مخنالا لولاو مظعالا خيشلا ةينابرلا ةيفوصلا مواغلاو ظ

 عبس ةنس ةجالا ىذ يف ىفونو هن ىلاعت هللا انمفن ىفاشلا قيدصلا ىركبلا|

 ظ 0 |



 فكطدلي
 : : نكم طيف ناكوىنورطالا رداق''دبع ظعالا مامالا خيشلاكو هنع هلل

 ةريغو كلام نا ةيفلأو ىفاثلا ىزاريشلا قاحسا ىبأ مامالل هقفلا يف

 رجورسملاب ىمسملا ىرضانلا جيلخلاو يلطرلا ةكرب ىلع لطملا طيذلا أشنأو
 :> دوجولا ةزيزعلا ةنسحتسملا راهزالاو رالاو راجشالا رئاس نم هيف

 ىثاذهوقاوأ ةسخلا وحن مايأ ةثالث لك يف هنم ممجي هنا ثيحم نارفعزلا

 ذملا ةكربلا ىلع ةلطم ةرظنم روك ذملا طمغااب رمتو رصمب قفتي م

 هلآ رادب تيمسو رصملا ةميب تراص ىتح اهلع لاومالا نم ةلمج فرعد

 للا رثالا ةصالخ يف ( لاق) . نانملا سيدارف ىلعأ ىلاعت هللا هنكسأ
 (ذحت ذاتسالا دالوأ ربك أ ىعفاشلا ىرصملا ءافولاو.أ دمي نب نيفراعلا جات
 اذوأو الام ميرثك أ ناك نسحلا لآ طب قيدصاا ىركبلا ندا أ

 ْ لل أ لاَقَق رصم ةالو ىف هفلأ يذلا هخمرات ىف يركبلا هركذ ةمدن

 أ تح لوصالاو ريسفتلاو ةيب رملا ىف رحبتو ءاململا ريهاج نم هريغو هيبأ

 دلع يف مامنالا ةروس ريسفتو تادل ميرأ ىف نارقلا ريسمت
 ١ هلشم داع ىف حتفلا ةروس ريسفتو ريبك داع ف فركلا ةروس ريسفتو

 هوفوصتلا يف خسارلا مدقلا هلو الماك الضاف ناكو رعشوةدبدع لئاسر

 ش يجتلا ليو يف ةسججر' هل تيارو ةرهاقلاب ةنطلسسا ءاتناب قل نم لوأ

 ول .!! ةلاح هلاحو اكله تيأرف فلأو عبس ةنس ةكمب هتبأر هرك ذام دنع

 هلهأ احلزأي ةرجح يف هتءأر ىناف ءارمالا ةمس هتمسو خويشلا ةلا>ال

 .ذلاب ةياطلا ةضضفأ| ةوخرلاب ةروتسم اماردج تبأرو ميهاربا بأب

 ٠ لكو كرتلاو شيملا هن ايلغ تيأروةقلطملا سورتلاو ةالحلا فويسلاو

 1 قلو هيو ريرلا سابا نم ويئتدلا نم تاثلا ىواسبإ هيلع



 يا
 بابوحرفل رصم ىلآو اشار رءذ+ ريزولا ءجم يف بابو ةودكلا ل

 ريزولاءىجم ىف اهنم لا فافزلاو ماعطلاو ةامسال يف

 رغما نارام دنع هذا هام راما نيزلا حرف يف

 مداسلاو :راقولا ندنع.و 'هداعسلا حاس 0000

 ما ودا ىلع لدعلا ربظمو ماكحالا سلا 1 الا
 : ْ م

 ريكو ريمأو ليلج لك ا دقو
 حرفلاو هيف ةممالا دهاشو .  حرفلا ذهيفدعسا,ىنادقو

 مانالا يفماكحالا بحاصو .٠ مالسالا ركسع ةاضق ىضقأ
 ىضفيررشلا عرشلادب نمو. ىح ءاطعلاو مولملا رحب

 #« نورشعلاو سماخلا لصفلا 9
 : ( قيدصلا ىرصملا ءافولاوبأ نيفراعلا جات خيشلا )

 لجا مالسالا خيش ىمت وه رورسلا ىأ ن.ديسلل ةهزتلا يف (لاق)

 نيققدملا ةبخل نيقحلا ةد ماظعلا ةذباهللا ةضور مالعالا ةالاو ءايلعلا

 خيشلا.هناوأو هرصعديحوو .هنامز رسفم قيتعءانب أ لاجو قيدصلا ل1 د

 ةنس رفصيف يفوت نسملا لا طبس ىبفاشلا قيدصلاى ركبلانيفراعلا جان

 لمحو كانه هيلع لص ورفكو لسغو ةقرشلا 0 ةسرم تقل اول 1

 دملا ذاتسالا هدلاو ماقم دنع ىرغصلا ةفارقلاب نفدو رع“ ىلا ةفحلا يف

 لزاكو هرمع يمال نيفرأو ناع د :ع هنع هللا ىضذر يركبلا دمج خيشلا

 زق هل ناكر هن بسلا ء 7 لك نم ٠ يودع ةورثلا رفاو لاملا ريثك هللا همحر

 . يضر هدلاوك خياشلا ءالجخأ نع هنع هللا يضر مما ذأ انفو هنت ناسف



 « نغنوج

 ديد لا .ئاونلا هنسرد نم تبستكاو الا موب نم اف نينس ثس نم

 5 ةرينتسلا رهاظملاو
 ا أ يديس 27 كايا ىف نيكااملا نير عيعلا عش اكول

 ادرض تلأو ةرشع ىتنثا ةنس رصع ماقْعاَف ناكحو كيب ىريي نمز

 ز ىلع ارادرتفد ناك ىذلا كب نايس ريقفلا لاخ ساجملا ىف ناكوهسلجي
 5 | مرا هديت ف هَرْيَغَو كيب م اء

 1 ميظع توصب الثأق دشنأ مئاكحاض ىبجو ىف

 يني لم هلع دبعو درب مانأ ام اذا دبمف

 1 ود رضحي مساقلا ىبأ نب دم ىديس هللاب فراعلا م امالا انخيش ناكو

 ١ خيشلا ديشرلا ثدحو ءايلملا نم هريمغ دسحأ ىلا بهذن نكي لو

 اقلك نا ىع يف تاقو ةرم هسرد ترضح لاقشاهحر ىرشودلا

 1 ىتتلمةمزابلاودبملا ىلع ذخأب ةءارقلا نم غرف اذاف ةقيقح نيلماكلا

 5 ىهساب ىنادانو لاسمت ىل لآق ىتح ىرطاخ ىف رطاملا متسا اف لاق
 0 لآ لقتأ ةتيقح لكلا ى م هلا تملعف هللا الا هلا ال ىنقلو هيلع
 ه لفاح دبش. هل ناكو ل1 رع تدلك لام هاب دوملا

 : مدل ةقدو نوصحتال ريك قلخ رهزالا ممانجلا يف هيلع لصو
 0 1 : هدلاو ميرض

 ّن : نيزا حرف. يف نيسلا ةرق ابمسا ةلاسر تددجو (لوقأ)

 0! «باجربم ماقأ ابظع احرف فص يحب نب نمحرلادببغ خيا
 1  بآب باوأ ىلا ةلاسرلا مسق دقو هدلول ىركبلا نيدباملا ني



 #« ع

 ءاملا يف عرشو ةنايدو هنم اهزنت ايتفلا كرتف نيديرملا ةيرثو سردتلا

 ملكتي راصو هدادجأ مث هدلاو هلعسفي ناك م داهشالا سؤر ىلع سرد

 ةمالعلا ملاسلا مامالا انخيش ىنربخأو مولعلا راس ىلع قئالخلا راس نيب

 ىعئاشلا ينيب رششلا بيطملا دم نيدلا سمش خيشلا دلو نمحر لا دبع ىديم

 ىنم بلطي ةنآ ىلع ملكتي نأ دارأ اذا نيدياغلا نيز خييشلا ناكمنا هللا هج

 رميف لحلا كلذ نم ةسارك هل جرخأف ةبآآلا كلت ىلع يدلاو ريس
 ءايلعلا لومتف بئارغلاو بئاجعلاب ىنابو ةسرد ىقايو فطاخلا قربلاك اباه

 خيشلا ناكو اهم دحاو ىف هلوقيام دجن لف ًاريسفت اذكو اذك اندن

 ةبطخ لك هسرد ىف وهو تكي شورد خيشلا وخأ نيدلا لال

 يف شن نإ هر ناكو هصالكنم شالا ١ 0١ عمجف اهأشنأ
 لامتسكالا يف هرم راس كف رضو حالصلاو ىوقتلاو ةنايدلاو ةفعلاروجح

 فيرش اماما راص ىتح بيجملا بواتسالاب هسورد يف أو ةدابعلاو ملا

 اًملطم ازيك اًمقح اًمقد. ءالضافالماك الماع املاع اكسان ايقن ًايقت ةمهلاو سفنلا

 ايبدأ اهمتف ارخاز ارحب اخسار اربح مولعلا رئاس يف ارهام اربرحت ايك ذ انطن

 ناضمر رهش ىف. ناك الاطو امل احيصق لاس

 حببصلا ةالص دعب ساحب ناكاملاطو ةءارقلل ةعمججاوأ نينثالا ةليل سلجب

 امنف قليف ةروصقملا لخدبو متع مث ريسفتلا يف اسرد نحصلا يف أرقي
 قاور نم برقلاب اسرد رصعلا ةالص دب أرقي مث ءافشلا ىف رخآ أسوأ

 ريسفتلا ىف أرقيو ةمج لك ةالص دسعب اضيأ سلجم مث فوصتلا يف كرت
 هللا تانا نم ةنآ راص ىتح ءاقلالا ةرثك نمل مالو لكيالزاكف اس

 (زعاو بلاغ ترضح دقو ئمظعلا هرارتنلا نم ارسو ير

)() 



 6# ان ز

 وك ةريصع ءالع لجأ نع هنغ هللا ىضر معلا ذخأ دقو جرد ةرشع وحن

 أ نبدلا بابش مامملا ققدملا ققحملا ملاعلاكو هنع هللا ىضز ذاتسالا

 او ريرضلا نيدلا ىلو خيشلا ةمابفلا خيشلاو هللا همر ىدابملا مساق

 ” ىج ةيلقنلاو ةياقملا مولعلا ىف نمو ىنورطالا رداقلا دبع مرك الا
 ىف ريرحالا حرش تافاؤملا نم هلو هناوأو هرصع ديرفو هنامز دحاو

 ا ىفاشلا سيردا نب دمخ مظعالا م امالا بهذم ىلع

 هللا هنحر كلذ ريغو فوصن لئاسرو

 ضمبلا ركذ يف ةيكسملا تاحفنلا ةمسن باتك لحاص ( لاق )
 كلا ىلا فسود نب ىلع لضافلا ماعلا وهوةبركبلا تاداسلا بقاثم
 لا ملاعلا ةمارغلا ةودفلا ةءالسلا ماعلا مامالا وه هصنام ىرهزالا

 هلا جارس نيسردملاو ءالعلا جاهم نيديرملا ىبرم لماكلا لضافلاو
 رحبلا رخازلا تسارلا ريرحنلا بلا ىلامت هللاب نيصاولا ةودق

 طلا ديفم ةقطانلا بعام قللا زاكلا قدا ققحلا مولعلا رئاس

 هالي رصع لهأ لضف نيخسارلا ءايملا ةب نيملاصلاو ءايلوالا ةلالس

 ىلا انتودقو انخيش هلاونم ىلع دحأب رهدلا حمسلو نويعلا رب ل ىذلا

 طر ناك همجرم هل زانأو هعجضم هللا درب نيدباعلا نبذ ىديس ىلاعن

 لكنأ ىلا هنايح لاح ىف هدلاو نع نطابلاو رماظلا ملا ذخأ هنع

 3 ز ءالع نمذحأ ىلع لفطتتي نأ هعدب مو المتو الع هرصع ءانأ ىلع

 -و هتف نم كلذو مولعلا رثاس رابظا ىف ذخأ مث هنارقأ رئاس ىلع داس

 رطنمو باسحو تاآرقو ناببو ناعمو فيرصتو وحنو ريسفتو
 مهدلاو هنذأ هللا همحر ناكو ىللاعت هللا ةمحر ىلا لقتتا نأ ىلأ قيسومو
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 #« كذا

 | ضرعف ءىث امهنيب مقوف باهولا دبع ىلوملا رصم ءاضق ىلو نا ىلا هاش

 ةنس لوالا عيبر رهش ثلاث دحالا موب ناك لف ةيئاطلسلا باودالا ىلا 4

 طام.لا ريضحأ ف هنداع ىلع رصعلا دعب امشي ها ربا ىلا غلط فأر

 هتبي ىلا لمحو هيلع ايشغم نيدءاعلا نيز رخاون رشو اولك أ الف ةوبقلا
 ىزاجملا دم نقلا دبعلاقو نيخرؤملا ةنسلأ لع ضيفتسملاوه اذه تا

 هلانر ىف .قشم»

 مالسالا ةبق كلتقب اومده ٠ امناو رصم ناكرأ اومده م

 مالسو ةجرب كيلع ىممت ةيسدق ةءاحس كارث قسف

 امم ع و هنيب عقو ىتح ةليل اميأ الا هدهد اهب ميهأر ا قب |

 00 اوفوطو حمر ىلعهسأر اولمحو هولتقفرو

 . ملعأ هللاو ةجرنلا بحاص هلتق ى ِ

 ءالعلا ملعأ نيملسملاو مالسالا خياشم خيبش ىم ىفوت ةهزنلا ىف ( لاق )

 نيققدملا ةبخم يدا ةدمع نيب رمماو ةاحنلا 06 نيفرام

 5 ةءرطلا خيش ءايفصالا ةدمحءايلوالا ةوفص ءاببنلا ةداسلا سهنم ءابقفلا ة ضو

 ملعأو 0018 ةابز لو نلملا دشررم نيديرملا ا

 قيدصلا ىركبلا . نيدءاعلا نزز ظعالا م امال ميجستلا لاح /

 دحالا موي ىف ةأجف كلذو نمزلا ىلاوت لعهب ىلا هلل نعف نسحلا لآ طب

 هرم ارح ل نماراو عسل نع فلآو ةريقم ثلا ةنس ىناثلا عيبر عل

 1 هنغ هللا طر ذاتبسالا هدلاو مال دوا

 سيردتال ساحي ناك هنا ىتح ةيفوصلا ءايلعلا لجأ نم هنع هللا ىضر نآت

 :يمشلل قابلا ريصي نأىلا جوارتلا ةالاصدعل رن نال راق: .رهزالا عماج
 أ



 « نو
 « نورشملاو كلاثلا لصفلا »
 «( ىركبلا ركب وبأ خيشلا )

 / نبدلا ىبع رداقلا دبع نب ركب وبأ خيشلا وه رثالا ةصالخ ىف (لآق)
 ” ابوذجملا كراملا لضانلا ةافولاو دلوملا قشمدلا ىفاشلا ىيدصلا ىركبلا

 ْ ا و معلا بلط سانا ءايك ذأ نم هرمأءادتبا ىفذاكو هلبذ ىف مجنلا ه هركذ

 اهريغو ىقوعرقلا نيدلا جان خيشلا ىلعو هدلاو ىلع أرقو ةيبرعلا يف ةكلم
 ْ | 0004 راج ةغيعبلا عماج مزاليو ةلزعلا بحب هيذج يف ناكو بذجا من

 // ربخأو هتبالو يف كلش الو حضاو فشك هل ناكو داقتعا ديزم هيف سانللو

 ظ 937 ١١ واكو هني رادجب ىلع كلذ دجوو نيتسب هعوقو لبق هنوع

 ئ ةيرقب هدجو هيبأ دنع نفدو فلأو نيئالثو يدحا ةنس بجر ىنأث ءانالثلا

 ظ نالسرأ خيشل
 © نورشبلاو يارلا لصفلا 0

 4« نيسحلا ىبأ نب دم نب نيدباملا نيز فراعلا مامالا )

 قيدصلا ىركبلا دمح نب نيدباملا نيز وه رئالا ةصالخ يف (لاق)
 سردو هدعب نم هيبأ مادم ماق ىلامت.هللاب فراملا ذاتسالا ىنفاشلا ىرهاقلا

 اقوا ةينرشلاسو هاجر ةمزأ كلام رسم يف ناو لأم قد

 | رتل نيرا ةجأ دقو را ةنسملا فاك أو

 |. د ةيتاو هع لغو ترخأو دولا نا دج خيا هلت

 ١ 0 مرا كرا يف طر الاع ناكَو قاقحتسالاب

 ذلبم ةملكلا ذوفتو ةلالجلا نم هرمأ رخآ يف ةمجرتلا بحاص غلبو

 نومقوتبو هنوراذي اوناكو رصم ماكح هيشخ ىتح ممطم هءارو دحال سي



 سالك

 كاتفكدج فيسك امانهخو الذب ماسح كنف نيالا ىلع زتم

 كارداى زجمف كل ىحدم رضقنا مف و قاف مامالا كاذ ةرتعاي

 كالسأ جنادملاوذ وكلا ورد مث عيبا لوصولا ىوس دجمب حدملاام

 كالماب مالسلا نم تاولص ىزأ ياعو ىرولا ديس ىلع لازال
 كالمأ ةبحلا يف لذامو سانلا يف :- تح داقض ىوقلا

 « نورشعلاو ىناثلا لصفلا

 © قيدصلانالع نب نيدلا باهش خيشلا )

 فورعملا ىفاشلا قيدصلا نيدلا بارش توينملا ميهاربا نب دمحأ وه

 ةبترملايف للعلا نم وهوهنامز ىف فوصتلا ماما روك ذملا باهشلا ناكو

 هلو ريثكح قلخ هب عفتاو ىدنبشقنلا نيدلا جان خيشلا نع ذخأ ةيماسلا
 نم قلخلا دنع سبل ) الو ىتلا يروسلا ةديصق حرش اهم ةملا فيلات

 حرشو (هيردب موقلا تارك مط قاذ نم) قليملا تنب نبا ةديصقو( ربخ

 ابعلطم ىتلا يروزربشلا ةديصق حرشو |ديفم احرش نيدم ىبأ مكح

 ليلدلا راحوىداحخلا لموىل يللا سسع دقو مهران تعل

 ركذو مّراوللاو باذآلا اهبف مج ةيدنبشقتلا ةداسلا قيرط يف ةلاسر هلو

 نمدناف ةلججابو نيدلا جان خيشلا هخيشب أدب قيرطلا ختاشم نم تاعاجج اهيف

 ةئس ناضمر رهش نم رشع نسداسلا مويلا ىف هناذو تناكو لوحفلا ءاملعلا 2

 ةذيتلا نينمؤملا مأ ربق نم برقلاب ةالعملاب نفدو 2 نيثداثو ثالث



 «ادعو
 جابك ادب نما احابص ثمعنأ
 ادادو كدزأ قنايقف تام

 اناجدردن تنأو انكو تنك دق

 ىلشم مطاقتن أد ثرلا نم ناكله

 ىنظو كيف دوسحلا ليلغ تيلب
 ادو رمش ىوحلا سرغ كتعدوأ

 اذه .كبحم ىذلا باقع ناك نا

 راعو كيف بيل دنملا اناو ىنجأ

 «اوسس يلف يوسلاىوعدل غصنال
 ىلأ ثملتعال تفصنأ كناول

 ىباتمل نكن مل تمد ناو نصغاي
 هاضر كولملا بلطت نلكوكشأ

 ماما مامالا ركب ىنأ لسن نم
 ىلوم ىهاوملا.انأ ىنعأ ةمفرااوذ

 رحب ضلأف هيدي نمددجت همم
 اماسح بيكو داو هرادتشاو

 تحع تنأو اهتاخ هل تأت .نا

 لاون مامئايو لآل رخيا
 ليتم بلف ىرثع لفى الوم

 اراجتتبط ماركسلا نبااي كلثمنم

 اردد كموق نيب هللا كملطأ دق

 و 0

 : كاب بئاوذلا نم ريخم ليللاو

  كانشيوكاوه ىعدب نم لهجأأم
 كايؤر مرحن لالهاب مف مويلاو
 كلا دبا ءاوغ عم داقنتو بحاي

 .كالول صفنتلا نمشي ناك ام
 . كانجةوادعلا نا ىئاجز ناك ام

 كلادعال تكرتافىلل ف كيبدفأ

 انذأ برطتو ل ذاعىدصل ىنصت
 كارغموهاعداامربوزنو كير غم

 0 مود
 . كاوكمةعاذاىف زذملاىلورغال
 كارلا هرصنعب ىرولا ميمج قاف نم
 ش كالم ةبالولاو لضفلاو ددوسلل

 ؛ ةحامسلاو رخدلا ىدمرشبلاب



*» 11١ 

 ءالع لعال ةطورشملا ةفيرشلا ةسردملابسردو فلختي نأ داكو تابيغملا ن

 هلوق نمو قثأقد ىلع لمتشي ناويد هلو رعشلا ظنب ناكو ةيعفاش
 اذاللا قيطياال انيل .مسجلاو ةرخصك قربال كبلتا ابحع

 رهاظلا فلسلا هيب مامالا خيشلا وههيكسااتاحفنلا ةمسن نحاص ( لاقو

 ةسايرلا هل تيتا *هناوأو هرصع ىف فريضتما ظلامؤ سى 0

 ناكو قيم جيف لك نم قئالملا هيلع تابقأو هيخأ ةافو دعب اهلامعأو رص
 ةغالبلاو ةحاصفلا ىف ةمان ةفرغمو ةمدظعاةكلل كالي( ا

 رشا اريثك هناك سو هيلع هللا لمص قطصملا يف هحادم لغأ

 ةملكلا ذفان رصع اهسجو هللا همحر ناكو . ليج ر بصل ابل لمحتيف ضارمال
 رثاس هل تنعذأ ىتح دحأ لكدنء ادج الوبقم ءارزولاو ءاسؤرلا هل عضخن

 ؛.منب ةئس لاوش نماث دحالا مون ىف تامو ماعلاو ضصاخلاو ءابقفلاو ءالع

 هدلاو ةيرب ىف نفد

 ناب فورعملا هللا حتف هنقو درف روهشملا رعاشلا هحدم (دقو)

 ىههو ةليلج ةديصقب ساحنل

 كارشأب هنم تيمررازعلا رذع كارشا كلذع نا لذعلا عاتبمأب

 كاحامللامجلاو رحسلا ابمنتدق 2تارءش هادخ جايدب كيبست

 كانيعكيبرتدةفىبلسو هرظناف راذع نسحب ريغ نسحلا امو للان .

 كافل ةفيحملا ىذباوجرأو برات تاي ىو 000
 كاب نسل أ اناتكلنسملا  .اماتح لاسحال 00 ا

 كالحف كاتنجو هتاح دجسملاك. ٠ ةدخم درو زاللاكرطسب تمسقأ
1 

 كاوب-كلاعف لع ىداؤفقلمفاو ...بيدمدورملاك ضمن يوسك فام |



 م« نخط

 مماجلاب هيلع لبصو هرم نم ةنس نيتسو ثالث نع نينالثو عبس ةنس لاوش

 5 يدنفأ دمو هركذ مدنملا اشاب مريب ريزولا هتزانج رضحو رهزالا
 |ىن والا ذاتسالا هدلاو مام دنع ىرغصلا ةفارقلاب نفدو رصم ركسع

 اذهل دجلا ذاتسالا هدلاوكمالعالا٠ ءالعلا ءالجأ نع للملا ذخأ دقو اذه هنع

 رو ورطالارداقلا دبع نيدلا نيز خيشلا لظعالا ةمالعلاكو ى ركبلا دمت

 اذقو اذه دح الو فصوبال ىذلا لمجتلا عم ةجح نيرشملا وحن جج هللا

 بااجج لكن مراصم الا لهأ هياع ا قزاشلا هركذ الم

 و لك ىف هيلا نونأي اهلرمأ 0 اهرك اسع ةاضقو رصم دروب نا

 5 انيقو ءادعرأو هنع هللا ىضر هب كربتلاو هيلع مالا هه

 | ىرت ةبطسلا ىف لدم لافتحالا مدي نآلا ىلاو ( لوقأ )

 ونعي (لوسرلا قيدصاي وأ قيدصاي بهاوملا وب أاي) نولوّميو نوحيصي
 ١ هنع هللا ىضر كلذب

 ىركبلا دم نب بهاوملا وبأ وه رئالا ةصالخ ىف ( لات )
 | ىلإ ذاتسالا نب دم ريبكلا ذاتسالا دالوأ دحا ىنفاشلا ىرصملا

 هللا بابشلالاق اكوهو ةيفاض ةممنو ةيفاوةزع ىف أشنو هيبأ ةايح ىف دلو
 م هفالسأ ربظمب ربظ مالعالا كئاوأ ةكلذفو ماتخلا كلم هفصو يف

 ' ىلع خيشلا نيبو هشي ناكو سيردتلل ردصتو فراعملاو لئاضفلا

 ادبلا يذب هفصوو ةريسلا فلأ ههسابو ةديك أ ةدوم ( ةيبلملا ةريسلا )

 أن لثس اذا نم ةمفانلا ةريثكلا لضاوفلاو ةعرابلا لئاضفلاو ةعواطملا
 ”جرخم الو فقوتي هارئال فؤقولاو ةفردملا ىوذ ىلع تلكشأ ةلضعم

 : نع تاقوالا نم ريثك ىف نبحخأ الو فسمتي الو باوصلا باوص



 ' 5 مك

 7 4« دم 2

 "رمد دوج ليال وه ةيكبا تالا 1 بحاص (لاق) 1
 قّلطْلا زثكلا ققدملا ققحما ةمابغلا لضافلا ةمالعلا ماعلا دوبشلا بابرأ 3

 . ىف رخازلا عيسارلا نيملكتملا خ خيش نيرسفملا ماما نامقل ةفيلخ نايبلا بجاص

 نيقمحلا جات نيمجرتملاناسا نيلصاولا نيعةرق.ةنطابلاو ةرهاظلا مولعلا واس

 ىركبلا ثراولا دبعن دما ىديس نيلمكلا هللا لاجر دحأ نيفراعلا حتارسا

 دمت ىديس نع فوصتلا مع دخلا هلا ماما ارقي لازي الو ىلا

 دحأ لك دنع ةملكلا ذفان ناكو املامتأو رصمب ةسايرلا هيلا تبا ىركبلا

 يف هتيصو همسا ربظو اهئالعو اهتاضقو اهريزوو رصم بنان اصوضخو

 هلال هنع هبتكي ايش دحت 1 لامشلا ب 75 نا ىنظ فو ٠ قاف الا ةرئاس

 ةباهن هومظعو ماركالا ةباغ فارشالا تاداسسلا ةمركا أن حا 0

 مرملا ءالع رئاس كلذكو ماظعالا

 7 نوردملاز 2 لصفلا © :

 ( ىركبلا بهاوملا وبأ مالسالا خيش ) 7
 ةالو ركذ ىف ةيهزلا ةهزنلا باتكى ىركبلا رورسلا بأ نا (لاق)

 رضم ةمالو ىلو: ىذلا ريزولا اشاب مدي ثداوح ىف هيزعملا هرهاقلاو رم

 ىفو' هنمز يفو فلأو نيثالثو ةينامك ةنس لزعو فلأو نيثداثو 1 ةنس

 نيقفدملاوءابقفلار دص نيقتح ا ءالملا معأ نيملسملاو مالسالا غباش نبش مم

 نيلصاولا ءايلوالا ةضور نيبننملا دشرم نييقفتملا جا رس نيبرعملاو ةاحنلا 0

 عالطالاو فشكلاب بيغلا نع مجرتملا عازن الو كلش الب ىلاعت هللا ىلو

 ةنطلسلا ىتفم ىبفاشلا قيدصلا ىركبلا بهاوملا ىنأ دمحم .ظعالا خيشلا

 عناد تبسلا موب نع اهحابص رفسم ةليل يف كلذو ةسورحلا رصمب ةفيرشلا

 (؟4)

 م
0 



 1 ْ 1 م4 5 هه

 3 » يركب نسحلا ىبأ ميسشلا تنب همأو بسنلا لاصلا 3

 رسأ | عجرم هتقو ىف ناكحو ة ةَيفَرش هنال هدج مأو هلاخ ىزكبلا

 ْ 2 تاريرح هلو مولعلا بلاغ ىف ىلوطلا ديلا هل ناكو ةدافتسالاو
 ١ | ضع ريسفت هلو مالسلا دبع نبال ةلثسالا نع ةبروجالا

 قطنللا ف بيذهلا نتم ىلع بتكو لئاسرلا نم كلذ ريغوروسلا
 1 ف بهاوملا راصتخا ىف عرشو بوأسأ نسح امل ةديقع

 اقف ةحفنلا بحاص هججرت دقو عيطاقمو دئاصق هلو هلمكي لو تامو

 9 فلس نع افلخ دجلا ثرو نميف لوقأ اذام ىزدأ تبل هقضَو

 مام اوبف فرس ةفلابملا ىف ال سجحه امو نسلالا هفاصوأ نع

 ش 1 ١ ثيدحلاو مىددقلا ىف هنم دانسالا ولع قارلا تدحلاو

 ١ اشك لا ممن ناك تالضمملا نع فشكذا ىذلا فالخالب مع
 3 .قازاتفنلا هكردأ وا وظ هداعس ىرتبشم ئرتشملاو هتدافا ذيملت

 ويف لللابو دعو ريغ نم هتبتمأ ىلع لضحلل دّيسلا وأ دمسلا ةكرذأ
 ا وحن هلهاكر وهماتس ىفبدالا نمناكو نيققدملا نيع ناسناو نيقمحلا

 | تعطتا قر ان هلو هلهاتم .ىرم ىوترتق هدراوم لوخ .

 : .قاطمالا ابلع ترثت هنا أم دعل

 « دن ع لاقو هيلع أو بحل قابلا دبع مامالا حيشلا هركذو

 غ فلأو نيثالثو سم ةنس ريم ىلا ىرفس ىف هزغ ىلا تلصو الو
 5 هنأتبف ايح هيدجوف رصم ىلا تلخدو اهم ةبيغ هيلع لصو هتافو

 ربلا دبع رك ذ دقو تلق نينس رشع اهدعب شاعو عاش امب هتربخأو :

 00 م8 ىلاعت هللا هجر فلو نيمنرأو سمخ ةنس يقؤت هنأ

, 0 



 يا رع

 تترملاانناويدنورشعلاو ىداملا فيلأتلا ةيربلا ريخ ىلع ةالصلا ىف يَ

 ىناثلا فيلأتلا ميملاو رفاسملا ةجهبو ميدنلا توب ىمسملا جملا فور

 ثلاثلا فيلأتلا نمحرلا متو نامدنلا سناب ىمسملا ىتاثلا انناوبد نرش

 ةفحن نورشعلاو منار شلاتا لاسر[ زازطو لالا 0 ل

 بيطلاح فن نور شعلاو مالا فيلأتلا باحمالاونالكا ةحامو بابحلا

 امم زاجتالا لوّصح نوزشملاو سداسلا فيزلأتلا سيبطلاو ىحملا ةمدانلا

 ركنتملا ىلع قراللا مهسسلا نورشملاو مياسلا فيلأتلا زافلالا نم ةحيرتلا هل
 . فيلألا ةبحلا نايب ىف ةبحالا غولب نورشعلاو نماثلا فيلأتلا قئالللا ل
 فرعتلا فرع نوثالثلا ةفرعملا ناب ىلع ةفرشملا قرطلا نورشعلاو 1
 ريذحن نوثالثلاو ىناثلا بذعلا لهما نوثالثلاو ىداملا فوصتلا نابي ظ

 ىاقلا ليضفت ىف بذعلاباضرلا نوثالثلاو ثلاثلا ناسالا تافآآ نم نا

 داشرلا ليبس نوثالثلاو سماملا لكوتلا نابب ىلا لصوتلا نوثالثلاو ملإ
 ىلا نانملا ةنم نوثالثلاو سداسلا داهللا لضفو دم ةروس ريسفت'

 . ىمسلا عماجلا فاؤلا اذهنوثالثلاو مياسلافيلأتا نمحرلا ةروس

 نطن اهفو ربظ امف امو هن ىلاعت هللا عفن نمزلا دئاوذو نأاملا دنا

 « نورشملا لصفلا #»# 5
 ( قيدصلا ىنراولا دا خيشلا ةاضفلا يضاق )

 قيدصلا املا يرصملا ىثراولا دمنب نمحرلادبع نب دما خيشلا وه

 ىواخسلاه رك د هياعقفتم قيدصلا ىلا هبسنو ثدحلا رسفملاريبكلا مإ

 هزتنملا هباتك ىف ىويفلا ربلا دبع لاق نيدلا ردب هدج ركذ دنع هخيرا

 ىرتعملا رطقلاب ةاضقلا يضاق نوكحي نأ هل بتكىذلا روشنلا ت
-. 



 ْش « ا »

 |! أولا موقلا لئاسرو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلابتك نم رستم ةعلاطل
 امتل .سماخلا مسقلاو نيفراعلا قيرط كولسا مزعلا.دعاس ىلع !دنتسم

 سلا مسقلاو ةبرشبلا ةينبلا هذه م 0 انعم هوي روق

 ةكادقو لئاسو تاريملا بلطل ىه ىتلا لئاسرلاو بتكلا ضعب فيلأتل
 ظ وم ةلجتفلأ نأ ناوالا اذ اذه ىلآ ةرشع ىناملا : نس نم هللا مذ نم ىل

 أن اطلا ةباده دجلاةمدقمح رش ىلعبرآلا ةءاهم. هيف تعرشام لوأف

 انا كلاثلا فيلأتلا ججارمملا رارسأ ةفرمم ىلا جاتحلا ةباده ىناثلا .

 ,«ملارلا فيلأتلا تاومسلاو نيضرالا لهأ ديس جارعم ىف تارهازلا
 ةةلوق ريسفت ىف تانيبلا نشك سماملايلأتلا قطصلا دلو ىف افصلا
 ىف نجلا ريقم نداسلا فياأتلا تاومسلا ىلع ةنامالا انضرع نا
 ءااتل ميظملا هللأ تي ىلا رفسلا ىف ميظنلا ردلا عناسلا ثياأأتلا نسحلا

 لا دوةع عساتلا تيلأتلا مانا: ةروس ىلع مامنالا ركش نمأثلا .

 ةومو نيلفانلا هنيبأت رشاملا فيلأتلا نابعش نم فصنلا ةليل لئاضف

 لآ هيلع قطصلا ايؤر ىف مابفالا ظاقتيا رشع ىداملا فيلأتلا نيكسلاسلا
 مكالاو ةجاملا ةالض ةيفيك ىف ٍتادآلا ةينب رشع ىناثلا فيلأتلا

 لاق 0 باوبأ ةمدزأ ىلع كلذ بترمرافئتسالاو حيبستلاو
 لا :رشع ملارلا فلانا ةمافلا زين لع ةحواولا قرطلا ارشع

 أت دمج مسا ىف دضنلا دقعلا رشع سماللا فيلألا ردقلا ةليلىف

 75 ماسلا ب فيأتلا قطصللا لآ لضف ىف اقولازارط ردع سداسلا

 ا ونايباار رودرشع نماثلا فيلأتا ةيربلا ريخ تازجعم يف ةيهلا ماظنلا

 احفنلا نو درج فيلا نب ا ْنشَع عسانلا كيلأتلا نامزلا ىتفم



 هي املأ 8#

 ًاقن امو رص دلو ىوقأ اف هعار هن لها حالصو ىوقتلا ىلع هناينب

 ىنأ ذاتسالا همع ىلع ًارقو موبفلا عراشم نم عركو مولعلا نوفي لثتشا

 رهزالا :عمالاب ءارقالل ردصتو هرصع خباش نم اهريغو هيبأو بهأ

 هيلاو «تنارقلا ريسفت ىف ىلوطلا ديلا هل تناكو رهزأو هرون هيف قرشأ
 مشو لطاحلا نزما لجخمب مرك عم ناقتالا ديزمو قيرطلا مولع ىف ةناه

 نيكمسانلادنع ناكمو نيكمبو ضيرع هاجو لطاعلا نامزلا ديج ام لحتب

 مسني ا نومسنت و قيشعلا تيدبلا ناكرأ 0 00 ُق

 آ ةثمللم قاف“ يف علطي زعلاو هتهمج ريراسأ نم عطس رونلاو قيتفلا كسلا

 هلم ىابلا ةيمذو اهلا ةعول بولسأ لع هلع بالا ةرثلوم نمإ

 ىدنه هغالباو هل ولع لع لدي ”رعش هلو قاشتلا و قاتشملا ةضو

 هلحم ىلا لوقلا
 نمام نثملا دئالق هءاتك نم سماملا 500 ا

 هصئام لئاسرلاو ىتكلا ضعب 50 هب ىلاغت هللا

 يف كلو ىل رظنو تاريملا قرط ىلا كاياو هللا ىنقفو ىخأأي معا

 ىلع انمال ك لجو كلاسملا فرشأ اننب كلسو تانكسلاو تاك لا

 ناك ناوضرلاَو ةماركسلا واخ كا ىدلاو لسقتتا امل ىلا كلاس ىوقتتلا جن

 تكسو هتبترم ىلع هللا نذاب تردصتف نامزلا كلذ ىف ةرشع تام ى

ِ 

 غولب هللا نمت وجرو ماسقأ ةتس ىلع ىناقوأ تمسقو هتفقيرطو هبواسأ جملا

 مسقلاو موهفملاو قوطنملاةفرعمو مولعلا ةءارقلابنم مسق لوأ تلمجف مارملا

 ثلاثلا مسقلاو سلاجم لك ةدافال سوردلا ءاقلاو سلاجلا يف ردصتال ىناثل

 علارلا مسقلاو رايخالا نيقباسلا رثال ءافتقا راحسالا تاقوأ ىف دجبت



 «نو
 < رشع عسانا لسفلا )

 5 ىركبلا نيدباعلا ني نب دمحا ذاتسالا

 ذاش ىرصملا قيدملا دمم نب نيدباملا نيز نب دحا خيشلا وه

 1 ارلاذ رهالا بدالا هل ناكو ةرهاقلاب هتقو خيش ةءركبلا ةداسلا دحأ

 1031/ تي ىف ريسفتلا سلع دعو ٍبهاولا يب همة توم دمب رادصل

 3 ,ارارم جحو ةرهاب راثا لا تريظومل ا ونْغْواَو رضملا ٠ ءالعهيف مجو

 : هلتو ءاخس هيفو ةيلح قالخا تحاص ناكو هنالاج ميج ف ماتلا لوبقلا

 |. 10 هلا حف موو وحسم ةبعان لك نم ءارمشلا هدضقو

 ًْ ابعلطم ىتلا ةيئابلا هتديصق اهدوجأو دئاصقي هحدمم هنأف

 700 بمحل اناف النو... بيطرلا نصنلا فطع

 وقكلذو هحدم اهنم هلاقام ىوس اهركذب ليطن الف ةروبشم يهو
 1 تبيطخ مويلا اهربنم ىف ىركبلا دما

 بوهولا ربلا ديسلا نيدباملا نيز نإ

 7 ١ بوصي ثينلا عمث  ونلا هبذاك نم نإ
 00 (فوشلا هتحانو صق ٠ 'خاو ةرشملا دهاش

 بوركلا بلتلانملح دقو بركلا عماق
 "00 بوطق' بطقلا ةعط حقلهوهجولا حاض

 ظ /اةقح ىف لاف هعومجب يف هلل حتف نب قطصم خيشلا هجرت دقو

 هلل حرش ةمفلا فشاكو لضفلا مام ثلمو ةماالا هذه لضافو ةمالا

 ز ىلا احرص .نيرادلا ىف ركذلا عيفد نم هل ينو احر موأعلل هرديص

0 



 « االو ف :

 لهأ لجأو قالطالا ىلع نيقققحلا مظعأ ريصبلا ىبفاشلا قيدصلا يكلا

 فراعملاب جزتماو مثالا كلضفلا ىلع ىلاعت هللا هعبط نمم ناكق افتالاب هرصع

 لح ىفو ةباغ قيقحتلا ىف ناكو ءاكذ قارشا هنطاب ىف تقرشأف ةيحلالا
 ذاتسالا ىلاعت هللاب فراعلا نع القأن قشمد ءالع ضمن ىنثدح ةدان تالكتملا

 امل فيرشلا ديسلا هكردأول هّتح ىف لوقي ناكدنا ىتولللا دمحأ نب بوأ

 نيدراولا ةيراغملا ضع (كحو) هبسحف ةعزخمل دبش نهؤهل ذدلتتلاالا هعسو

 ةجرتلا بح اص ىراللا نأرالودنملاو مجعلا دالب لخد نم ناكو قشمد ىلا

 رايدلا كلن ىلع مجملا هاش بلغت الو راللا ناطلس ه وأ ناكو كولملا دالوأ نم

 لصوملا ىلا مجر مث اهنم مجحو دادغب لخدف نامثع ل دالب ىلا اهنم جرخ
 ديسلامهنم اهؤالضف هب عفتناو ةدن اهنطوتساؤ بلح درو مث ةدماهب ماقأو

 هتمدخو نيعلا نم ناسنالا لحم اهنم لحف قشمد مدق مث ىزاجملا هللا دبع

 نا تعمس ايف سسجحأ امو هرادنم قح اوعزو ةميظل فا ١

 بم هنعارذحأو ءالشفلارثك 1 1 تليطو 0١
 ىنادحدقو ىدالا دبعزبرداقلا دبع خيشلاو ب وأن دم افصلا وأ أقيمت

 ٠ نم ىتوأ هنأب مكحتو بابلالا ريحب ام همواعو هلئاضق نع نالضافلا ناذه

 لصاحلا وريثكب ني الثلاز واجن ل هنسو غلبام غلب هنا لاقو بابللا بل فراعملا

 تناك و ريظن ئؤرو ىأر نم عيج ىف هلام ريصل وه مهضعل لوق قادصم هنا

 هجر سدارفلا هربقع نفدو فلاو نيتسو تس ةنس ىف قشمد يف هنافو

 ْ ٠ ىلاعت دا

1 



00 022“ 

 1 4« .غ

 ١ راج | ىوذو ءافعضلل ةفا ارلا حانج اطساي ةمالا حالص ءابعاب امم اق ةنمتلاو
 5 | ىف ةبالصو ىصحنال لئاضف عم مايقلاو مايسملا ىلع ةبظاوم هلو
 1 ١ ءالع نم هريغو هدلاو نع ذخأ سانلا نع عاطقناو

 . 00 ريسفت هئارقا يف نآرفلا ظفحو اريبك ًانلبم سلا نم غلب تح

 3 ؛ عفتتاو هب جرخمو ةيواللو لع ذينبأ نمو ةمدخ تح سرد سرد

 5 ةدالبإ ىف هيلع رق ىندملا مث ىناروكلا ميهاربا النملا رصملا اذه 2

 ملم تافلؤمهلو ربح نبا ظفاحال ىرابلا حتف نم افرط ةيئدملابو ةريثك
 حبلاو فبكلا ةروس رخاوأ ىلا امهادحا ىواضيبلا ريسفت ىلع ناتيشاح
 ١ عم اهف ثحبلاو نارا نيا لا ىرخالاو ىثشحلا ىدعس عم اهيف
 : هني ةك اع ىموطلل تاراشالا حرش ىلع ةيشاخو ىنورزاكلا بدلا

 / انعو ىوراا هداز هجومي ةفسالفلا تفاهت ىلع ةيشئاحو زارا مامال

 نلأو نيو سمح ةنس دادنب قرط نم حو ىلازنلا مامالا نيبو هندي .

 ةدس رواجو نيمرحلا ىلا داع مث هنطو ىلا عجرم نيثسب نيمرلاب رواجو
 لو «للالج اوفرعو نوصحال قلخ اهم هنع ذخأو ني ىلا هجون م ٠

 ,هلأس لا همم هل عقوام ةلجج نمو فاحجلا نب ديز ديسلا هلجأ اخلا مذف
 ايأ دعب لحرف ربقلا ىدصق هل لاقق ناكم يأ ىلا ةلحرلا 0
 ]اك ةنس رفص يرشعو نماث ىف هنافو تناكو اهب ىفوتف نمت ىلا اخنا نم
 ْ فلأو نيعبسو

 » رشع نماثلا لصنلا 2

 1 , ( ىركبلا ىراللا مامالا )
 : اعدل فورمملا دم خيشلا وه رئالا 5 ةصالخ يف لف

 سوما يسد -



 #« ا

 ىنفملا ملاس نب دم مجنلاو ىمورفلادمحا بابشلاو ثوغ نب دمحتو ىليلملا

 ىبا ديسلاو ىديلبلا دم ديسلاو ىولملا بابشلاو فسوب لامجلا هبخأو

 لاملاو ىدنملا هللا ةبه مساق ديسلاو ىتربجلا نسح خيشلاو ىننملا هرعت

 ذاتسالا هدلاو نع ةيتوالا ةقيرطلا ذخأو ىواربشلا دم نب هللا دبع

 رطاوملا تايلكلا ةلاسر حرش اهنم ةمفان تافلؤم فلأو عربو روبشلا

 حرش ورطاوألا تاركلا ىلع رطاوعلا تاحفنلا اهامس رطاذناو ريمضلا ىلع

 ةديصقلا لح: ىف ةءركبلا ذوتعلاو ديرفلا رهوجلا اهامم هدلاو ةموظنم

 فشك اهامد ةينرغ ةقيرط ىلع بتكلا ظافلأ ىفاباتك عججو ةيزمهلا
 فشك هامسو ةيشيشملا ةالصلا حرشو نوتملاو حورشلا ءامسأ ىف نونظلا

 ةءركبلا ةرذلا اهاممو اهمظن ضئارفلا لع يف ضئارلا ضورلاو ماشللا

 لئامثلا ضيخلل يف لئاضفلا ناونعو نطماوقلا ل 3 ا

 رعش ناوبدو يرخا لئاسرو عمسلا ىلع رصبلا ليضفت ىف عمسلا فينشلو

 . جدمىف هلالا حنم ةيعإدب مظنو راعشالا راتخخ نم راكف الا ساربل هان

 ةبربلا ريد حدم ىف ةيهلالا حنملا هاهم الفاح احرش اهحرشو هللا لوسر

 2 سل نيعستو تس ةنس لاوش ىف هنافو تناكو كلذ ريغ هلو

 ىلاعت هللا همخر اهم نفدو مثاه

 .#*« رشع ملاسلا لصفلا 0

 ( ئركلا فسو. نب دم خبشلا ليلملا مامالا )

 نب دوم ىلا نإ فسوب ن دم خيبشلا وه رثالا ةصالخ ىف لاق

 املاع ناكةمن الا رود نم ردص ىفاشلا قيدصلا قاروكلا ندلا لك
 باتكلاىلع اظفاح فراعملا ءاول الماح.نيدهازلا ءالعلا دارذأ نمةودق ًايلو

 (مس ا
> 



 7 « مذ
 ” اينبن رادتم لعايادملا نا 2 ةلئاق لاما نالب تدغنأو
 , اهفاموايندلا كإ ىدام ناكل هتمقناسنالا ىلا ىدهناكول

 : بكرلا عم لحتراو ةرطع كبس ةس يق ةكم ىلا جاملا عم رفاس مث

 رحبنم نورشعلاو سماخلا وهو اهبلا 0 قوت 0 رصم ىلا
 بل بلا ةداسلا هفالسأ ة هب ركب نفدو لَو ةئامو 5 هرشع تس نس حاتتفا

 8 | ىرصملا قيدصلا نيدباملا نز جيلا ذاتسالا ربق يف ةفارملاب

 ا م تام) هلوقب رصمع ءالع ضمب هخرأو فلأو ةئامو عبس ةنس ىف

 : | ١ لل ايفحو دلسأ فو ركذ ىنايسو ٠١15 ةنس ( رصع

 ىلص ىبنلل تارمالا ةبج نم مهنبسن قشمدب قيدصلا ونبو
 59 هللا

 بو ةفيرش نيدلا نيزب فورعملا دمجأ ديسلا ريبكلا مهدج ةدلاو نا

 ا 00 نم لوأو ا

 ١ْ مهد رشع سداسلا لصفلا ايم

 . 3 ْ ضر 00 ىركبلا نينا لك نب دم ديسلا فراما 6 (

 "أم اورو تذل ةنسةممملا ل نانو تكن ىف هد حوت

 1 ا ا

 او | ميهاربا نب دمديسلا ىلع أرقق معلا بلط يف ذخأو نينس



 ا 6/١

 مويلا كلذ رصع ىف ماشلا ىضاقل هنوكتشي مود ىناث ىف مهنا اوبترف

 روشنملا زربأو ةمكح ا ىلا ءاجو ىكرف هراد ىف وهو ءاضْفلا بصنم ه*

 ساجل قت و ىرؤنلا ناتسراملا برقب هرادولا داع م ءاضقلا ةيلوتب ىف
 ةمهازنوأ ةفم:ءاضَلا -نشانو كوزعملا ىتفاقلا لحصرا قع اناا

 ءاضقىلوف مورلا ىلا رفاسو هنع لزع مث قملا يف ةاباحم مدعو سانلل دد

 قومالسا ىلا لعرا ةرشع ةنس مدير ىف لزعالوةئامو مسن ةنسءرحيف هس

 ةكيم اق لو لل هاكر شرح نين ةئسرخاالا عييبد يف مث اهب ماقأ

 قشمد ل هال لصحو ةموقرملا ةنسلا نم نابغش ىقشمدىلا مدقو 0 ش

 يملا دبعسيدالا هحدتما نمف رغلا دئاصققلابدتماو كلدب يف مظع روزا

 ؛ ٠ هلوقب لاخل

 دبعماذمأ قدسامأ ى سل ٠ - ادام كلاكلاو قاثلا ترام

 دمحأ دوعلاو دوعلاب انرشبب 2 رشيمتوصكاذلبالدوعلاما

 دب اهلواطيال ايرثلا نانم هفرط ةوبص نودىلوممدقع |
 دعلارسشلاالعنمءىثكلذف هنافص تعن تمرام اذا ماما

 دطو ملص ر كلام و2 ىف امل اخذاوب مولعلا تايفث نم قر

 ا 0

 دحستو وعل ءازوملا هل اعيفر . دنت كيهانو ركب ىلأ لجنو و

 همودق موب ثلاث ىساباتلا ىتنلا دبع خييشلا ذاتسالا هيلا ( بتكو) ْ
 يواح امباخاد نيريبك نيقبط ةيده هل لسرأ ابعمو تايبآلا هل

 ابيناعم نم: :تزاشاام ىضتنع ”ايذ نا 0 الا

 اهيف ىف ىهودتتأ دق ةدارج ةدهدهضرعلامو.ناولست

ْ 
 ا
 ا
| 
| 



 3 مدعو
 ٍ نب دمحأ ندلا بابش دم نب نبدلا رصان نب نبدلا ردب نب نسح نا

 3 اركب ىلإ انديس ةمالا ماما لوالا ةفيلخلا ىلا ىهنتيؤ دمح نب ندلا

 7 (ىضأق هنع هللا ىضر نسحلا لآ طش ىنسحلا ققشمدلا هنع هللا ضر

 دع اسيئر اردص ةمالع املاع ناك ةحورلاىلاوملا دحاو ةينيطت ليلا

 لاري غر ظنملا ىجب ةييشلارين ةيملعلا 0 نم هسلجم ولخمال 0: ابدأ ادهن

 ها لفتشاو 8 امو فلالا دعب نيمنرأو نيتنثا ةنس ىف قشمدب دلو

 ا أ دمج خيشلاو ىراكملاناضمر خيشلا مهم ةي ةيلع ة هجن ةعامج ىلع ملا
 ةذخحو ىل_نملا قابلا دبع خيشلا نع تادلبا َدْخِلَو لحنا روصنم خيشلاو

 ءايرلا ةلح ىلاعت هللا هاسكو داسو عرب و ىرماعلا ىزنلا مجنلا ظفاحلا سورد

 1 راد ىلا لحتراو ةيركسملا ةمسقلاو بابلا ةيابن قي |

 | ىلا اناثرفاس مثقشمدب ةنلاكلا ةيتمةملا ةسردم هيلا تبجوف كلملاو

 رخل ىالوم ةسردم ىطعأ بجر ىف فلالا دعب نيمستو ةملرأ ةنس فو ١
 واشاب دمج مور ةسردم ىطعأ ةروك ذمل ةندلا نما ناضمو قوادت#

 " ىفو اشاب مريب ةسردم ىطعأ ةرخ آلا يداج يف نيمستو سمخ ةنس
 فلن نامت ةنسىفو ناقلا سرادملا ىدحا ىطعأ نابعش ىف نيعستو تس
 ماب ش يف نيعسنو مشت ةنس فو اشاب مربي ةسردم ىلا ديعا لوالا ميبر ىف
 2 ءا بجر ىف فلاو ةئامو نيتنثا ةنس ىفو ناطلس هأش ةسردم ىطعأ

 ل | ١ يكمل تال نساهم لع الف ةرونملا ةندملا ءاضق

 3 : ءاضق ىطعأ فاأو ةلام عرأ ةنس نم ةدعفلا يذ يف ناك الذ

 ر قيدصلا ةمارك ةقيقملا ىف ىهو ةمارك كلذ ىف هل راصو ماشلا
 : | عسا هنييو مهني ناك قشمد نايعأ نم ةعامج نأ ىهو هنغ هللا



 4 نفي

 قيرفثلاو عمجلل بجعتف ًارهد قرفت ام هيف تعج
 قوثولا ضخعمب انرارسأ لك تنأمطاق ابئان ماشلا ىلو

 قيطاملا لضافلاب انيف :هوع دن ىذلا قيرعلا لضافلا اأ

 قودصلاقيدصلابكيلاعمنم اهف تيثت ةمذ ىل نا

 قوقحلاب الماع لوقلا ذفان روما لك قفل ىدو عراف . ظ

 010 مييلع لوعملاو مهم هونملا قشمد ءاسؤر نم مجدتملا ناك دف ةمملاو

 ةنس ةدعقلا ىذ نم نبرشعلاو نماثلا برغملا دعت ةعمجلا ةليل ىف انف هنأفو

 ىضرنالسرا خيشلا ةبرث ىف ةعمجلا مون نفدو فلأو ةئامو نيرشعو نامت

 ىبلب انلا ىتفلا دبع خيشلا ذاتسالا هاثرو لفاح ميظع دبشمب هنع هلا
 ابعلطم ةديصقب قشمدلا

 لَه هقالسأ ملغ وبف 25 لطرال نآا م

 لغ سلو دقح هنطاب .ىسيلىنلاقيدص لسن نم
 لحو هلدّمع نم فرعي . اماضنأ قطصللاهط لسنو

 طا هيرتعل ال هلدجو - هيادصق انك اماه . نك

 لفالا هان دكا وهو :١ رشسشو عم هنبزي . عضاوت

 لكلا هيلا جاتحي لكلل ٠ ةدمع قشمد ىنانكر ناكو
 لعال .ىبشلا هثيدح ٠ قئرمللا عص قالخالابذبم

 هلا للا هنمقاروالاللكو - هراهزاتضز شرا ١

 ه رشع سماخلا لصفلا

 ْ ( ىركبلا نيدلا لكن ب دمحأ خيشلا):

 رداقلادبع نب نبدلا ىحم نب نيذلا لاكن ب دمحأ رردلا كل ىف ( لاق )
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 : ١ قاما ىف لخلا تحرطظو ٠ ىذاعم رمأ تيعر ىلا ريغ

 'نارفنلا عساوب ىململ هلل ىلظ تنسحأ ىنا مث

 قاف دقمهبحف ىسحو بح ضلاو لاآلاولوسرلا حو

 " قامز زوج قيدصلا لجنبو 1 لكل رمأ بسقك دف مهف

 - قتلا بمصلحىفاديجو د رفلا رهوجلا وه ىذلا مامالا
 ناهرلا موي قابسلا ىواحو د ةعلا ةطساو مالعالا نيب وه

 ظ ( اهسو )
 ' نمحرلا ةعاطو ىاهنلا بح ينو داهملا ىف لاما قفتا

 58 نا لك ىف مولملاب هيدش راخف .تبب دودجلا كتثروأ

 ناك ىلعأب هسأ تزكرا دبأب هنم داملا تمفرو

 ال | اما ترص ٠ دانأ -- ايثمشت“ دنأ ىع

 0 ( امسو )

 ” قآمآلا نكرو اطملا تيود جلا ةبكأب ماركسلا .ماماإ
 ناحالاو لاونلا ميرو د آلا نطوماي لامآلا لععاي
 لاندحلا قزاوط .هنقرط - دقنمنفبك ايفوبلملاثامغاب
 نامزالا ىدم ىلع انيمأر اتختو بحت اك انبم مد

 عر ْ 6 ةنأين ىلو نيح هحدع ىجحما نيمالا ديسلا هيلا ىتكو

 قوي ةئاه قوف قتري الع نم دجام لك دجام

 قيقد لايخ نم بينلا اروام 2 ىردي ركسفلاب داك ىعذولا
 ةعنص هف ىرتل ريدق ىدبأ هتعدنأ لضاف
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 ارطرأ دخا دارأ هنا ببسلا ناكو ىجطلبلا اشاب ناملس ريزولا 2

 فالخم ةلودلل ضرعف نورك دملا هعنف ملاظم ضمن ثادحاو راجتلا نم

 ةرشع عسل ةنس لوالا عيبر شع سماخ ىلا اديص ىف اوماقتسا مث كلذ

 ىلا مهلوصو دنعو مهقالطاب ايناث ىناطلسلا رمالا درو هيفف فلأو ةئامو

 مهل راصو مهتاقالم ىلا اراثصو اراك ةماعو ةيصاخ سانلا 0000

 سالم ا مهيلع ملخ روك ذملا ريزولا دنع ىلا اولصو املو رفاولا مارك ال

 مجرما حدتما نممو . راذتعالا ةياغ مهيدل رذتعاو مهنم قعتساو ةرخافلا

 ابعلطم ةديصقتب لواهملا نمحرلا دبع خيشلا

 نوصغلا فيمىرزي ماوق ىذ 2 نوصم . ىظ بح ىف ىربدع نم

 نونلا بير نبقشر نم تقذ .  مابسب اشحلا ىرث نويعو

 ةديصّقلاهذههلوق هيف هحنادم نف لاملا ىملا دبع بيدالا مهنمو ةليوط ىهر

 ابماط.« ىتل
 ناسملا هوجولل ىنلادئا/ ناوفنءلاو بابشلا ىف انداق

 نايذملا نم هحضن امال - انيضعو ةشر 1

 ىنانلل امد نم تفز نيج . اراهج سورعلا ىلع انفكعو

 ىناوط هيف مادملا نا تلخ ىتحبرشلا لعاشملا تيوطو

 قاوغلاك ةملغو ضايقغو 2 ريذحنو رهزمو دين نيب

 ناصغالاب هنم ردتبلا رتس ضو ال 00 ١
 (اهنسو ) :
 ىنامالا تاقداصل ىفينو ف 2. صقلاو طسبلاو دوعسلا ىلايلاب ||

 ناطيشلا رءاوأ ًاعيطم و . ىلا ةعاس ىئراذملا تمل مك
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 55 راربالا رايخالا نم ناك دقف ةلمحلابو ادوبشم اموب ناكو همون نم

 ء| ىلامتهللا همحر اه نفدو سدقلاب فلاوةثأمو نيمنرأو نامت ةنس ىف هنآاذو

 « رشع عيارلا لصفلا »

 56 2 ندلا لاككنب دمسأ خيشلا )

 ركبلا نيدلا لاك نب د1 نب دعسأ خيشلا رردلا كلس ىف لاق

 لماكلا مادقملا مالا لضافلا سيئرلا ىتبسشمدلا ىننحلا قيدملا

 03 / ذ رهتشاو العو » ىناسن نم مهدحاوو قشم ءمد ناعأ ردص ناك ىمملالا

 هاخلا ىدل ًارقوم ربت ماكملا دنع ةعافشلا لوبقم ناكو هتيص عاشو

 بج 7 هدب هتقو يف ترهشاو ترئاكت هدماحمو هلئاضفف ةلمجلابو ماعلاو

 الث ةنس يف قشمدب دلو ىلاعملل ومسلاو ناشلاو ةمفرلاو ضيرعلا

 ءادزاو تاقوالا هب تجهباو قوفتو ربمو قرو 5 امو فلأو نّيتسو

 ادل و لضافالا او دوفولا هل دفتو هدوعس ضور عنيأو رهدلا ه

 رارمق بقلاو ىربكلا ةمكحلا يفو بابلا ةمكحم ىف مكمل ةبان ىلونو

 اذامالاو تاراقملا كلمتو.فلاظو هيلع تناكو سدنتلا ءاضق ةبنر ىطعأو

 هه 1 نقتأو قشمد جراخ انامرح ةيرق ىف ةنينجلاو رادلا ىن و ةرفاولا

 دابحالاو نايعالا وعديو كانه ىلا بهذي راصو ة ةبنبنو ةهز ' تءاجو

 دعم ىلاو مورلل لحتراو ىرقلا ف دجو ناكم ندا اهنقو ىف تناكو

 بلا موي يف فلأو ةنأمو ةرشع نامث هنس ىفو مارملا هللا تيب ىلا جحو

 .ص ةهج ىلا هجون ةروك ذملا ةنسلا نم مارحلا ةجحلا يذ نيرشعو ىناث

 آيل ليعامسا نب ناملس ىلوملاو*ىراقلا دمجا نب نمجرلا دبع ىلوم او وه
 عب كلذ ناكو ءالجالا قيرط ىلع ىناطلسرمأب ىومالا عماجلاب بيطخلا



 # اكو ف : 2

 و ىدلاو ريق ىلع انررم ىتح ةلبلا ىف همنا نأ تدكو دوما ف تنتزأ

 نارفلانم رسام تآرقو ىعم فقوو تفقوف ادصق هب هربخأ لو هأرب ن ظ

 كفوقوب رسو كتبؤرب حرف لماع ملاع فيرش لجر هيف ربقلا اذه لاقت
 وهو اذكو اذك هتمنو اذكو اذك هتفص هتبناحورب تعمتجاو كنءارقو

 رابخالل ةجاحال هلت لقوزاكنالا نع تبنت ذئنيحف لاف ىنرتخت ملاذا كدلاو

 فشكو بيجع لاح هل ناكو ىذنع هماقم مظع دقو لاق ةرايزلا دصقل
 اذك باوملا لعل لوقي مث قرطيف تالكشم نع هلأسأ تنكو حب

 !ذك هلما كلوقل ةجاح يأو هل لوقأذ رود صلل ًايفاش هءاوج ىرأف اذكو

 هل تاقف لوقأف ىلق ىف قلب اذكه امناو ًارطسم هياع فقأ ل لوقيف اذ

 هللا ىبص لاق هناف هنع هللا ىضر مكدج نم ةبالولا مأقم قيدصلا ىناي

 ناكومهمع هللا ىذر مهتمرحو ركب ونأف نوندحم ىتمأ ىف نكي, نا لسو هي

 افاق نأ نآو اص وهو الا انم دحأ تومي الف دملا ةكوب اذه ل

 هتوعد ةكربب اضيأ ىهو نيقفوهو انم دحأ تومب الو ةبوت ىلع ألا توا

 تانئاكلا ديس هل لاقو ابعلاب للختو هلام نع جرخ امل ىترذ نغأ مهللا |

 ةياور يفو ىترذ نغأ مسبللا هلوسرو هللا لاقف ءامسأو نمجرلا دبعل تكرأأل

 ةثالمث ذاتسالا مجرتملا ضرمو ها كلذ انل لصح هتوعد ةكرببف مه نعاز

 لاق قيدصلا قطصم ديسلا ىمع نبا ىل عدا روك ذا ىدركلل لاقو م |

 .ءاقبلارادل لحترم ىلا ىمع نااي ىللاقو احاتفم جرخأف هل هتوعدف ىدركتلا

 ناف ىدركلا ئسيع ديسنلا بف نناج ىلا ىقداو زاوللا حا رو ١
 هننم برقلاب ىدقرم نأ ىتربخلاو تقولا اذه ىف ىددنع تناك هتيناحر |

 لقتناو قودنصلا ف هريبدت باتك دوسالا دبعلا اذهو مويلا ةيشع ةلح ِ |

0) 



 ': 4 رثع 0 لصقلا
 ١ 7011١ ( ىركيا دا خبشلا خياشملا خيش ريبكلا ذاتسالا )

 | ةمناخو رارسالا بحاص مامألا ذاتسالا تامو ( ىتربملا لاق )

 0 هد حس خيش قيدصلادمح نب دم نب معنملا دبع نإ دجأ خيشلاراخفلا

 دأب ىلع ريزولل ناكو هريغو رصان نب ناسحالا وبأ هزاجأ رصمب ةيركبلا
 ,لبقو هاتلت هيلع مالسال ذاتسالا بهذ امدنعو ميظع داقتعا هيف ميكسلا
 لاةرفسلا ىف انبركتقو ايو ىلا ملاعىفهتيأر تنك ىذلا اذهلاقوهمادقأو

 هسفن نع ىنربخأ ايىركبلا خيشلاهلماو
 ( لبقأف هيلا راشملا وههل ليقف

 |, ةرابزأ لزتو ةينس ةيده هيلا لسرأو دنلا دمن ةرايرلا ىف هزاجتساو يلع

 هفالسا دنع لفاح دبشع نفدو ١1 هر“ ةنس قونو

 . < ريع قالا لمقا )ف

 55 ادتبلا ىيدصلا رداقلا دبع ديسا ررمل كلس ىف لاف

 هاج ناك ذقتمملا لضافلا فوصلا فراملا ذاتسالا لمعلا ملاعلا خيشلا

 0 سالما د ةناردلاو فشكلاو ةءالولاو معلا

 0000 ارملطم ىلا قشمدلا ليعامسا نب ىننلا دبع خيشلا فراعلا

 اوآ لهال زوبظلا اذهو افملا اذه رمال جعأ نمو

 ديف |( للم 1 ملاوزسأو تامارك هلو ةقيفللا ىف اهرغ فيلو
 5-5 نم ىرأ تنك اق ىسدقلا لصالا ىدركلا ىندع 9 وع

 ىف رطخن ةيرس رومأإ ىزم ناكو ةرثكت افشاكمو تامارك

 ه ةيناجورب ت تعمتجا لوقو ئذاقتعاو يجن دادزيف هدلجم ىف



 « ا

 ةريثك تايعجو تاغالا ليصحتو نونفلاو مولعال ةديدع سرادم هدالب ىلإ

 ماظنللو ٠ نوديدع ءابطخ مهدنعو ٠ تاغللا عيمجم رثنلاو رعشلاو بدال

 لايفالا هذه ةمبط نمو +:سايسلا اهدوقي ةدوعتموةملع )3 |

 ةيغللاب ةَدَدَعَتَم دارج هدالب ىف دجوو رطنالاو تاجال ا وركن ان

 00 هيكل وتسلل
 ةعرأب بلك عاتبا دقو ديصلا بالكو ليملا دايج ءانتقاب فغش هلو د

 تاناويملاودوسالا د يصل لايفالا عم ةنس لك جرخمو . ةيزيلكتا ةريل فلآ

 ابسؤر قلعي وهو ًادسأ رشع ةعبرا نم رثكأ لتق هنا نودكّويو ةسرتفل

 ةراكيس لك نك ردطو ةنزلكنالا رباجسلا نخدب وهو . صاخلا هنولاص يل

 صافقالا لمحو لزفلاو ةدادحلا نسحيو فرملاو عئائصلا لهأب حنو »

 هنكلو ىجيرفالا صقرلا نسحنو ءانغلاو ىدنهلا دوعلا برضو ةيبش
 ءاسفلا نع باحملا مفر امدح تدل ةدع ماظنلا دالب ىفو .اذلإ نم ْ

 وعدو ءاسم لك ىف ةيمويلا دئارملا ارقي وهو محل ليعال ماظنلا نكت

 ددعيو بطحلا مهيلع أر قبو هداليم مود ىف ةرم ةنس لك ىف دنا رملا ب

 ظ مهاردلاب مبمركيو ةيمويلا هلام

 ةءارقبءابطخلاو ظاعولا رمأيو ناطلسلا انالومةلالج ةفالخن دمتسيو » ٠

 ثعب ةينانويلاو ةيسورلا برحلا يفو ٠ هتلالج مساب دايعالاو ةعمملا ب
 ةيزاجحلا ةيديدحلا ةكسلل ةريل فلأ نيسمخم عربت دقو ةناتسالل تاناعأل
 ١ ها 2 ةمسأل ماراح ل موق هيدل ناطلسلا مسا ركذب # |
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 ف

 3 ةشقالا نم ةبكرملا ةيدنهلا سرالملا ةران سيلبو ةماحلا 30

5 » ١ 
 ومس اهب فضي ذل زلم الز دح) اكك ةلاسر نم ان ارك

 0 : : اهصالخ هذه

 د مسأو نوللا رمسأ ماسي هجولا ضيرع ةماقلا طسوتم وه د

 >. ةجوتملا ةيدنملا مالا مدت توادج ةقيضلا ليوارتلاو ةثكرزملا

 ل . صنقلاو ديصلا ءايأي ةيجرفالا سبالملا انأيحا سبلبو . ىصوصحلا|

 الل نم هلو . ةيانويلا برحلا 'دمن رمحالا ىنامعلا سوبرطلا سبل

 0 1 001 و مدح هو يح الاب

 | لل يلم ةدحاو لضلو ةراجةثايأ ءاسنلا نم هدضو »

 هةربك أو ةيلاطيا نمامماخر بلج ةلئاط غلاب ردقت ةريثك روصق هلو
 ارأ هشرفو هلانب ىلع قفتأ لبج قهاش ىلع ىنبم ( امن كاف ) ىمسما
 1 هربل فلأ ةلاعس هردق فترم هلو . ةيزيلكتا ةريل نيبالم

 1 . او نيكاسلاو ءارقفلا ىلع عربتو هي لهأ ىلعو هسفن ىلع
 دقي هلا امنم ةيرغ قالخأو ثاداع ماظنللو . تايعمجلاو دجاسملاو

 + هنأ اهنمو ٠ ة ةكرح لقا كر حت نأ نوذب ةعاس 74 هيمدق لع فش

 ةقئارلارامشالا ظنب ملوهلو ٠ برشالو لك أ الب رثك أوأ م

 1 ١ ا بصمه بلر نما عاش. كو ٠ هدالب لها رع

 : ٠ رعاشلا اذه ريغ دحأ ىداملا هسلجع ىف سلجي الو رامشالا لن

 5 ادبو(ناخ ىلع نامع » مساو هدهبعىلو وهو رك ذ دلو هلو د

3 
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 همر ف هرصع ءارعش لك هاثرو نانملا ةمحرب هماع مامت ىلا نادلبلا ىف ةيبينل

 نيما هب انعفنو ىلاعت

 *« رشاعلا لصفلا

 ( دنهلاب دابا ردح ةكلمت كالم ناخ ىلع بوبحيربم )
 : هصنام لالطلا ةدب رج يف لاق

 1١يف دلو ٠ 0 ندع قالطاب ىحب وهو 5 دا ا

 ن الا وهو « ىلع بوبحم ريم » هندالو دنع ىمسلو 1855 ةئس سطسغ
 هدلاو ةافو دنع دابا رديح كلم ىلو . هرمع نم نيئالثلاو ةةسداسلا

 ةموكتحلارومأب موقي ناكو لفط وهو 185 ةنس راربف ىف ةلودلا لضف

 .- رفظم ةلودلا فاضا ذ وبف ةريثك ةناقلأ تحبصأ دقو دش نع ها

 بوبحريم باون ةلودلا ماظن كاملا مامز نامزلاوطسرا نارودلا متسر كال

 هدنج وأهيمصاع دابا رديح ني ف متع وهو « كنج حتف رداهم ناخ 96

 اعفدم موو لجر م.و..٠ وحن اهيفا

 هتلزنم تناك كلذلو قيادصلا ركب ىلأ ىلا دابا رديح ماظن باتو

 :هلبقنمهيبأ ىف تناك اهي .ةريبكا ةقث ارتلكنالو . دنا ءارمأ نإ ةعيفر

 رول يف تلصح ةلهأ نار ةدع داما ىف ارتلكنا دعاس هانأ ن

 « دنحلا يكوك » ماسو هتادهأف اهريغو

 ماظنلاومس ربظأ ١م ةنسس هكلللا ليبويب زيلكتالا لفتحا املو

 رادمكح نيرفد دروللا ىلا هب ثعب باتكب ارتلكنا ةقادصب هقلعت ديؤإا

 هماركاىف اودازو كلذ ةلزيلكت الا فرعدقو دنملا



 ٍ « د4 »

 هلا ةيتولخ ىف مارملا غولبو ةيبللا ةيصولا ىلع ةينسلا ىشاوحلاو ةيتولخلا

 هوم تنلبو ةداجسلا ىلع دنرملا سالجا ةيفيك ةفرعم ىف ةدالقلا مظنو
 ع تاجراخ ةمج دئاصقو ريثك مظن هلو افلؤم نيرشعو نينئاو نيتثام

 + هدلو باتكب هتججرت درفأ دفو كسي فلأ رشع ىنثا برافت نيواودلا

 َّ ةليمجلا هايازم ضب هيف ثب ىركبلا نبدلا لاك دم حوتفلا وأ

 م اوصاخو ضار مهعوهو ىفوتنيذلاءافاخا نم هلوةليلجلا لاوحالا نم هيلع

 ةءمهنم لكلا ةفيلخنيرشع ىلع فونيام ضارمالاو ةثيدرلا للملا بئاوش

 / هلاوحأ ءافيتساف لاخ لك ىلعو ةغيرشلا لزانملا لا' قيقحتلابو رارسالا
 , هتافلؤم ءامسأ نم ةلمح ىلع كلذ دن تملطا دقو . لاحلا نم دعي نأ

 دَلاوةقارملاةماتملاةيناثلاوةيمورلاةمادلا اهامس ىلوالا هيلا فتاماقملا

 ةلاةباسيسلا ةمارلإوةسفاشلا ةمادملاوةيماشلا ةماقملا ةثلاثلاو ةيقارشالا

 هل متأو ةغالبلا ماتم ىلعأ ىف تاماقملا هذه ىنعأ ىهو ةيدنهلا ةماقملا ىف
 ةحاصفلا

 دو ةنامالا ظفح نمل ةناكملا ديبشت هننع هللا ىضر هفيل ات نمو
 . ١ نع فشكلا ىف افملا ىئانق فشرو ناجشالا ةيلصنتو نازحالا

 او رك ذلا ماسقأ ضع ىف ركبلا مادملاو افصلاو فاوصتملاو فوصتلا

 اتخا ببس يف قئارلا ساكسلاو ماقملا هسفن نم للهجن نميف ماسبلا
 7 قئارطلا

 ذو المو اع الغ ملاملا دارفأ نم هللا هنحر مجدتلا نكد ةلمااب و

 : 9 هل مدار هحن رضو هدقرم رونو هحور هللا سدق ةءالوو ًاعروو
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 نوريثك قئ الخ هنع ذخأو مهريغنعورم نب قطصم خيشلا نعو ىلبنحل

 ةنالثب هحرشو ىسدقلا حتفلاو ىسنالا فشكلا اهنم ةمفان تافلؤم فلأ

 بزح لعهحرشو لئاسولا درو ىلع هحرمشو ةيزمملا ىلع هحرش اهنمو حو
 رونلاو ربك الا نيدلا ىحم خيشلا فراعلا ةالص ىلع هحرشو ىنارعشلا مامال

 هحرشو ىاركلا د خيشلا ذاتسالا ةالص ىلع هحرشو هرس سدق رهزال

 ىبأ مامالا ةديصق لع هحرشو ىودنلا هللا دبع ىنال ةجرفنملا ةديصق

 اهلوأ ىتلا ىلازغلا دماح
 جرفلابلجعف براي. جملاب تد وأ ةدشلا

 . ةرشع اتنئاو ةماق» ةرشع اتنثا هلو ضرافلا نبا ةيئان نم تدب ىلع هحرمش

 ةقيرطلا مولع ىف زيجارأ ةعسأو فوصنلا ىف ةيفلأوةبرءشنيواود ةعبسوةلحر
 تاضورلاو هداروأو قيرطلا تاولصرك د ىف هدارول غلاسلا بذعلا لهما

 تاواص ىلع مالكلا ىف ىنابتلا شيرعموركو ةيشيشملا تاواصلا ىلع ةيشرعأ
 مالسلا دبع ىديس تاولص ىلع مالسلا سودقلا ضيفو ىلادلا سشم نإ

 ىهاضبال ادرو راصو عاقبلا هتاكرب تمو عاذو عاشىذلا ىردسلا درولا

 امصخنال هايازمو هيناعمورب رحتلاو فصولا نءىنغلهن رش ىهانتنال هقئاقح

 حشا لع ىسمشلا ءايضلا هاه [يهدجلا حو رش ةنالثث هحرش ريبحتلا م

 ٌلهُأ ىلع درلا ىف دادحلا فويسلا هتافاؤم نهو نيمخض ندا ىف ىس

 ناذهو برعلاو جعلا نيب قرفلا ىف برطلاب نذؤلا قرفلاو دام الاوةقدن

 امهعجاريلف دارأ نف باقنلا هل فشك نم باجعلا بجعأ نم نافيلأ
 ةيصولاو بوغرمو بولطم لك نم هقاتشن امو بولقلا هيبتشنام

 ةوسكت اذا ةفرعم ىف ةينملا ةحيصنلاو .ةيتولملا قرط ىف نيكلاسلل ةين

* 



 « ثازؤ

 لاذ ذا اهلاو 17 قشمد ىلا عجرو جح مث ددع تحن لخدبال ءىش

 17 قشمد ىلا هلوصو نيحو ىمظعلا اشأب نابلس موحرملا ريبكلا ريزولا

 ,ركبلارايدلا ىلا لوح مايأ دعنو ةيطاسيمسلا هاتناخلا برق لزنو اهلهأ هوجو
 اواربش ردع دحأ اهب تكتف سلبأن ىلا لخر مث رهشأ ةينامث اهم ماقأو
 ةنس ىلا ا لزب لو ةيسدفلارايدلا ىلا هجوت نيسمخو نينثا ةنس لاوش

 وف ىشلا ل جاسلاو ةينانكلا دالبلا ىف القنتمرص مىلاراسف فلأو ةلامو
 | د0 رمآ نم رهزالا عماجلا ب رق اراد ىنفملا ذاتسالا هل رجأتساو رصم

 نمو روك دملا ىنفحلا ذاتسالا هال لماوزلا ةنرق ىلا لصوام دنعو كلذب

 لبقم وهو كانه ماقأو اهلهأ هوجوو رصم ءالعنم نوريثك قئالخ
 زلخت, نأ لق هنا, ىتح ريثكلا ماحدزالا عم هيلا نوعر سانلاو داشرالا

 [لزمف نيتسو ىدحا ةنسلاوشلخد نأ ىلا ريقح وأ ليلج هدب ليبفت نع
 رصم لثم هفرصم ناكواروهشم ةرثاكلا عمجم هرس سدق ناكو جما ىلع
 آلا ذَخا دقو اذه ايندلا لهأو ةورثلا بابرأ نم نوكي نم ربك |
 /© نإ دخأ بابشلاو ىلا ةليقع دمجأ نب دمحم مامالا خيشلا نع مجرما

 اوزاخأ عيمجلاو :ىكملا ىرصبلا ملاس نب هللا دبع لاجلاو ىكملا لخنا

 راخبلا ىبزالا دارم ديسلا فراملا بطفلا نع ةيدنبشقتلا ةّميرطلا مذ خأو
 رار تاوعدبهل اعدو ةيدنبشقنلا ةداسلا يهم ع ركدذلا هنفلو يدنبشتتلا
 ءأربا نب دم خيشلا ريرحنلا ذاتسالا نع ذخأو ةيرذلا هذه ىف ةيراس

 فراعلا ذاتسالا نع ًاضبأ دخأو كلس هدب ىلعو جرخمت هنو ىجكدك دل

 آبشلا نعو ار يثك هيلع ىثب ذاتسالا ناكو ىسبانلا ىننلا دبع خبشلا
 1 هبعنب دم بهاوملا نأ حيشلا نعو ئرماعلا ىزغلا ميركلا دبع نإ

- 



#» ١١ 

 ىلا اهجوتم لحرف ةسدقملا ىضارالا ىلا ةمهلا دعاس نع رمش نا

 ةئامو نيعرأ ة ةنسم هجملا يذ لئاوأ فو دفص دالبو ىزيزعلا عاقتا ىضارأ

 ندلا لاك دم ديسلا انخيش هل دلو فلأو

 فيأت ىف وهو ىرخأ ىلا ةرايز نم لقتتيب ةفرشملا سدقلا يف ماقأو

 نيخةنس لاوش لخد تبأ ىلا داشلا بر لإ ا

 نب نسح خيشلا مياجأو هنامفر م هجوتو روربملا جملا ىلع مزعف نيعنرأو

 بيريزملا ةلزئمىلا سلبان لابج ىف بعص ىبب ةيجان خيش ىش وبما داقمخيشلا

 ىضقو ةفرشملا ةكمولا مث لومأ و دار «ىنسأ لانفلوسرلا ةنيدمولا اهنم

 معلا لضافلا سدقتلا ىلا هبحصو ىئاشلا جلا ةبنحص داعو جملا كسان
 هلخدأو امون نيعيرأوحن هدقنع كو ىتجلا ىلحلا دمحأ نب دم خيشل

 مث قيرطلا ءامسأ ضعب هنقل ناكو تابثلا لماكه يلع ضافأو تاولكلا ىلإ

 نامت ةنسلل نفو هللا ىلا وعدب ةفيلخ هماقأو ريغلل ةعيبلاب هل زاجأو كانه ابن

 اهنمو ةيدفصلا دالبلا ىلعرف ةيمورلا دالبلل ادصاقراس فلأو ةئامو نيمنرأ

 قدا شع عبار يف ٠ ةنطلسلا رادل لصوو ةءدنلا عورلا تاذ قش.د

 هجوتمث ىتالفاتلا ديسلا ًاصو.هخ نالطاو بابحالاب عمتجم اهيفماقأو ىلو
 دعلو رصم ىلا بهذ اهنمو مايأ ةيناكت ىف اهلصوف ارحب ةيردنكسا ىلا ا

 سدقملا تبي لخدف ماشلا ىلا ريسملا ىلع 000 تارايزلا ىفوتسا

 تاقتتثا لب اهتماقا لطن ملو ةضيرم اهارف تنب هل ناكو ناضمر رش ةو

 ىفو جملا ىلع مزعف نيملراو عسن ةنس تاخد نأ ىلا امهقم لزب

 كلن ىف هتملك تربظو ريثكا مج هبحصو ةنانك ضرأ ىلا هجوت اهنا
 اذه: لاو مه انا ةناتك مدعي رمأ بنا ةلاما ب دما تيل انو راطق١
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 الالماس خيشلا راد ىف لزنو اهاصوف قشءد ىلا اهنم هجوت 0 ظ

 به "05

0 »# 1 

 ' برقم لرو لابس لد عباس يف ابلخدف ربلا قيرط ىلع ةيمحا
 | تكس نك امالاو سرادلل قم زيثك ف ل اقنت اهدعنو ةدم

 نم زمأب لغتشم ريغ هقئاقخو كوالا ىف ف مظنلاو فيلأتلا ىلع افكتمم

 000 اساس برأ نم دحأ ىلا اهف هجوت الو اينذلا

 و امنع نوكي ام دمبأ ىرخأ ىلا لحترب ابلهأ هدصقو اهيف هربخ عاشو

 قتلا ىنالفاتلا دمحأ نب 11 كيلا لا نأمل ماتجت لاك اهنوا رخ

 : 6 ةمسرتلا ب جاص ناف رخآ نم هذيملتو هجو نم هخيش وهو هركذ

 0ع ور قاتساالد: اع ىارخأو انهيش زان هنع

 ده ربلا قرط ىلع راسو نيئالثو عسن ةنس مرح كلاب ىف رادكسا

 ىلث ىف مث ىببلا هما خيشلل ارواج ةيورسملا لزنو رفص ىف ءابهشلا
 االله ىلإ لصوو هناكس ةرايزل قارعلا ادصاق هجوت لوالا عير

 مالو راوخالا كانت ادهاشموأمزالم ةيرداقلا ةيكتلا فدلزو لالا

 ١ 000007 0110 كدت امالوهدازلا ارز عديم ةرغقلا

 ثم ىسبانلا ىنلا دبع خيشلا ذاتسالا هخيش نم بوتكم كلذ اننأ

 300 لئاوأ قو ريسلاب مف هيدلاو لجال ةيءاشاا رايدال دولا

 1 لو هلم نرتساو ىلا يو ةباشا لا ىلا دوعلا ىلع

 7 دما خيشلا ةولخ ىف ةيورسملا يف لزتو بلح ىلا لخد اهن«و

 يقورادقمب نيس.حلا ىلع فوني ام رحسلا درو رضحيو راكذالا اهذ ميقي

7 

 ا رذابلا ةسردملا ىف هنرحح لزن ةفاضلا مايأ ةدم دينو ىحا رجلا

 5 0 مما الد

0 9 
 تي
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 لعلك ًاوزيخ نم نييعن املو داروالاو زاكذالا ماقت اهمو هيلا بسنت ىتا

 هجوت نيرشعو مسن ةنس ةيناثلا ىداجج ينو ماقأ امم نم ناطاسلا ةيكل

 مدقت ناكو ىالفانلا دحأ ىالوم نئا دم ديسلاب عمتجاو قشمد ىلا ًامحأ]

 ةرجح يف ةمجرتلا بحاص لزنو ةديفم ًتاقوأ ماشلا سلبارط ىف هن هعامج
 ىركجلا ىدنفأ دمح هم مزع ناضمر رب ث ىفو ةيئارذابلا ةسردلا

 ابلصوو ةيسذقلارايدلا ىلا لحر مثماشلا ىلا داع نأ ىلا هعم هجوتف جملا

 اع قفعشم هال الو غراف ريغ كانه ماقأو كانه جوزتف ةدعقلا ىذ رخ

 سدقملا تيب ةرايزقشمد ةهج نم رصم ىلاو مدق نأ ىلإ ءالوم نمر

 داقتعالا ديزم هيف هل راصو ةمجرتلا بحاص رازف اشاب بجو رزولا وه

 دخاوذنم ابمماقأ و رصم لخدف هعم هبحطصا ةبرضملا زايدلا ىلا بهذا

 ةرايز ىلا هجوت مث ىنفملا ملاس نب دم مجنلا مهلجأ نوريثك قاخ اسم
 كانه نمو هرس هللا سدق ىودبلا دمحا دينسلا ىديس فراعلا بط

 سمشلا اهتمالع نع اهب ْدخأو رحبلا عماج ىف كانه ماقأ و طايمد ىلا را
 طظفايوةحفاضلابو ةيلوالابلسلسملاو ةتسلا ىتنكلا هيلع ًارقو ىريدبلا

 تييددلب ىلإ مجرم هناقيلأتو ةتالورم ر اد ةماع ةزاجا هزاجأو كبهأ|[]
 فلأوةئامو نيئالثاو سم ةنسءادتبا ىلا اهم ماقأو رحبلا قيرط ىلع س

 صنم ىلا اهنسوامو ردع ةخ اج ماقأو بلا ىلع ماشلا سلب ارط ىلا هجوأ

 ةداجسلا خيش ىناليكلا ىرداقلا سي ديسلا تيب ىف لزنو ةامح ىلا اهنا

 اهملاو ناكو بلح ىلا لخر اهنمو ةيرداقلا ةقيرطلا هنع ذخأف ةاحن ةنردآ

 بيطخ دا نب دما غيشلا مهنم ةعاج اهب هنع ذخأو هركذ م دقلا ري ظ
 ةينيطنطقةيلعلا ةنطلسلاراد ىلاهجوت مارملاب جر رهش هرم يفو ب بو
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 وأ ”قيمللا مولوهو مرحي رشع عسات ىفو نير ثعو نينا ةنس ىلا هتعامج

 ةارطلا ةعامج هنع ذخأ كانهو سدقملا تبب ةرايز ىلا ماشلا قشمد نم

 ع ىدييس فرأعلا مامالا ةرايز ىلا هجوتو راكذالاو داروالا ةيولأ رمشنو

 تجا هنا قفتاف افا ةلكسأ برق رحبلا لجاس ىلع وهو ىرمعلا ليلع نب

 ايزلا دضفب امداق ًاضبأ ناكو ىلم لا نيدلا ريخ نب نيدلا من مامالا خيشلاب

 الا ةياور ن* سنا نب كلام مامالل ًاطولآ لوأ ةمجرتلا بخاص هيلع عمسف

 اجو مولعلا هدنسب ىلمزلا ريما هدلاو نع هل هتباورب ىنابيشلا نسملا نب دمي

 أ ءافيتسا دمن ةججرتلا بحاص داع مث هتباور هل زوحجيأم عيمجمو هيقاي

 و هيلعو انيبن ىلع هللا ىلص ميلكسلا سوم ديسلا هللا ىن ةرايز ىلا تارايزلا
 ءذقلا حتفلاب ىمسملا رحسلا درو فينصت ىف عرش سدقلل هروضح دمنو

 5 اوه درو وهو فورحلا نم بترم وهام ىلع ىنالا فشكلاو
 هد ىلا داع مث هنءارقب هتعاجج رمأو هتقيرط ذيمالت نم دبرم لكل ليلا

 /اثلا ميلفالا ىف تدفخو هدتقرط ترشنناو ةموقرملا ةنسلا نم نابعش ىف
 , 000 ا قالا تارا زلأو فيل تلا لغتشم كلذ امفوهو هتبولأ

 م أهنم نابعش ث ةرغ ىف نيرشعو تس ةنس ىلا كلذ ىلع ماقتساو مدقت اك

 انم مقأو ىصقالا دجسملا ىف ةولخ لزئو ابيلا هجوتف سدقملا تب ةرايزب
 ! + ماقأو ق قشمد ىلا دامف نابعش ىلا معلا رشنو راكذالاو قنرطلا ةماقا ىف

 كلا ةرايز ىلا دادغب ىلا بهذ ابنمو ءاببشلا بلح ىلا ابنم هجوت مث كلذك

 زىل 01 ل ف
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 ىرونلاناتسرامبلابرق ةنئاكلا م راديف هدنع قو هركذ مدقملا قيدصلا

 لغتشاو ١  0نبدلا ىحم نب نمحرلا دبغ خيشلا ل 06 قشمدب معلا ب

 هل علاطي ناكو ىلبتطا ب بها وما ىلإ دين ع خيشلاو داجماب ريهتشلا ىهليسلا

 تاراعتسالا نم هيلعأرق كلذ عمو 0 ميهاربا نيدمج خيشلا سوردلا

 حيحص حرش روك دملا بهاوملا ىنأ خيشلا ىلع رضحو ماصعال اهحرشو
 سايلا الملا ل رجح نا ظفاحلل ىراخبلا 50

 محرلادبع خيشلاو ةعمشلا نب نامءرونلا ىنأو لابخلا دوم ندمت بحملاو

 ىلباكلا دمج نب ميحرلا دبع المو قواجعلا دمج نب ليعامسا داهلاو قاوطلا

 ذخأو تيملا نباب زيبشلا ىطايمدلا ىريدبلا دم نب دم عييشلا هل زاجأو

 ئنابانلا ليعاوسا نب ىنغلا دبع خيشلا ذاتسالا مزال و ةيلوالاب لسلسملا هنع

 ربك الا خيشلا اهلالثبرغم ءاقنعو صوصفلاو ةيحلالا تاريبدنلا هيلعأرقو

 نم افرطو ةيكملا تاحوتفلا نم ةقرفتم عضاوم هيلع ًارقو هرس سدق
 ىبلجلانيدلا ماسح نب فيطالا دبع خيبشلا نع ةيتواللا ةميرطلا ذخأو هقفلا

 عسأ ةنسيفو ىمسملاو مسالا نيب قرفلا ةقيقح هفرغو ءامسألا هنقلو قولخلا

 دصقتب اهب ةرجح يفلزنو ةيئارّدابلا ةسردملا ناونا نكس فلآو ةلامو ةرشع

 ةسميابملاب موقرملا هخيش هل نذأو داروالاو راكذالاب لافتشالاو دارفنالا

 هناقوأ رهزأ كلن تناكو هتايح ىف ميابف اماع اذا نيرششع ةنسس فياختلاو

 هل لاف فصلو. ىحاصن الا هرم لوط رفظي ل دشللا لوف رد ةفمسو

 هخيش نا مث هللا ءاش نا تنأ هل لاقف مالا فصوب نع مث مترفظ كو

 عربا بحاص ىلا اوزحوت هتدمالت نا 3 . يانا ىعاد هأعد م وقرأ

 عمج 2 0 عاذو هربخ عاشف هنع ةعببلا ذخأ اوددجو هيلع وعمتجاو



 000 5 ضف ظن اة اع
0 

 رحأو نيتاملا براقت هفيل او تار* جحو ايهالاو امو دادإو ةرصبلاو
 ١ دفا وه ذا ىرحسلا ا 1 د]و نيس نم ثق"! تارواو
 و ةقيرطلا هذه ناكرا داش دقو ندا ىف اهربك أ حورش ةنالث هيلع

 2 | نئازخ نم هللا هحنمو اهدئاوف روظأو اهدئارف ىدبأو اهموسر

 قلؤم ىف هسفن بقانم عمجج هنا ىننلا خيشلا لاق رصح تحن لخدي

 دادعتلا نع لجن هقانمو متلو لماكلا ىف اديوست ًاسارك نيهرأ
 ا قمل ذاتسالا ةيتولملا ةداسلا قيرط هنع ذخأو ةءافك هيلا نرش 5
 ءر مث نيتسو يدحا ةنس جحو ةيماشلا رايدلا ىلا هنع ذخالاو هترايز

 7 ٍرشَع قلن ىف اع فوتو ىنيدحلا دبشلا ةبق دنع رادب نكسورصم

 58 8 ءدلومو نيرواجلاب رضع نفدو لاو ةئامو نيتسو نينثا ةنس

 0000 ٠ ماشلا قشمدب فلالا دمل

30 0 0 

 ظ م ةياهلاو لضفاا ةءاغ ىلا ادم ال ولا رحل نتا نرتب ا
 ةلأو فراعملاو فراوبلا بحاص ةوالتلاب ناسالا بطر ةعبرشلا رونب

 0 الآ ىف اهّيص دمنو ابرغو اقرش ترهتشا ىنلا ران الاو تاريرحتلاو
 | اوالاومالعالا ٠ ءالعلا نم دال مي مازم اغا دارفادحأ ايرعو

 أ ىذ ىف قشءدب دلو . نبيدلا طق فراعملا وأ دحوالا ةفالملا ملاعلا

 قل و نبدلا لج خيش هذلاو فوتو فلأو نينو م ةيس
 دبع ” نب نبل لكن 11 لولا مه نإ ربسبوف اظرم ابن اعنف ٠



 م 0 0 :

 اهمنجت نم سأيب. .ءاسي مكو ىوج رانب ىلصي مك يلتل اهاو . ْ

 اهيمحن طار مسو حافصلا ضب اسر ءاهت نم ةليقعلل 6

 ء ء 0 ْ ١
 اهبلاهأ نم دوسا ليغ تسجو اهرئاشعنم ديدحرل تف

 اهنامأ ىئترح ىحن لحب الو ةياغلصو ب 0

 امموهقكيذيع ىف رحسلا هوهذ٠ ىمد حابأ ىذهاي كفرط نكت .
 اهيذرم ءايشالا مرغي دقفامرغ 2 ىليمتحاذ كاوم نم ةجبمتفنتأ

 0 لومي نأ ىلا .
 اهتفم قحلاب هّميدص ننااذو ةرهاظق للا ريخ ةعارش ىذه '

 م: مساتاا لصفلا ع

 ( هنع هللا ضر قيدصلا ىر كلا قفلعصم ىديس لولا تفراعلا ريكتلا بطقلا)

 ةودق ةقيفملاو ةقيرطلا خيش ذاتسالا تامر هخران ىف (ىتربجلا )لاق ٠

 0 ذملا نيدلا لاكن قطص.م ديبسلا كاملا مامالا نيد رملا ىبر هو نكن :

 قطصم ديسلا هركذ ام ى.لباناا ىنذلا هع ىديسأ ةبسنلا ةموظن#
 سد 5 نقولا قيدصلا ىركبلا ىرحعساا هدرو ىلع ريكا هر

 يللا فيظللا دبع خيشلا هخيش هأبر اهلك أو قالخالا ل أ ىلع سدقل

 هب تربظو لوألا 4 كلذ قافن ق.ةحتلاو ةفرعملا لهأ نابلب هاد

 لذحرو اظأو ارث عدد أو العو امهف عرب لضفلا سءشش دوجولا قل ١

 نم هيف ال فاسلا كلذ ىلع بأد امراطوالا لخأ غولبل راطقالا لج .:

 .نانبلو لوبمالسا ىلا لحجر هنا ًاضيأ ركذو فرشلاو ىلاعملا باستك
0 
20-3 0 
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 عيدملا ىف اهسو

 ؟ذ نمنينوكلا ديس
 اض اذا ردصلا مساو

 تما قاخالا هنو

 نمماي هللا . يبن
 عادل .ءربلا لجع

 اللع قت ىف
 ملأ ىفو مكيف ىلث يح

 2 قف تاكو لاو رشلا نماحأ نم كلذ ريغ مجرتنلو

 حفنو بتيط ىل هأر

 12 حسف ضرالا لهأب ق

 1 3 رس نا
 1 1 حنج نوكلا لجناو
 4 1 انيحارف تا

 0 حدكو . د اجو
 1 حصل باسلا قيد

 جراخا نفدو فلأو ةلامو نيعبسو ثالث ةنس ةيناثلا ىداجج ةرغ ىف

 1 و / دبعىلولاو دعسأ ىلوملا م ميهلخ نيذلا روك دا هدالوأو ةنردا

 3 0 هللا هجر 0 ده ىلولاو ندد دبع

 اهجايد ىف ىريح ببشلاو ملا

 ههبشم راز لايخ نم هل بجعاف

 هرئادغ دوس ىجدلاو ىنروزي

 اهو
 ادبأيدصلا و كسي قفاخ ابحاشو
 انصغ ابصلا 2 تبعال 00

 نجش وذ لْصام اه رعش ىجد الول

 قو لامآ برق. فيط
 عوام ضمن نم ندن مل نيبو



 دمحأ طبس لبراشلا نفر :

 اهتروم ةاتف لب ىوتفب ن

 اهديج تيلحف تلح دق كباس

 اددؤسو اًرع جنلا لاثث "تمد
 الئانؤو_ ايده. نوجارلا كبذو

 جالا تنف 2-0 نم اع

 مارغ نموحصأ فيك

 ىالسم عد خل وذعاي ظ

 ا' نم هيف ىلق نا
 ا لهو يامادباب
 قوش ريط ىلق نا

 # 16م وع

 لوصال ىمتني عرف مرك و

 لوبق  نسسحو مالسا ةحيصن

 لويذ لضف كنم لضفب ترجو

 ليوط . نامزلا لوط ىلع عاب
 لتي لك يحل كاع ىلا

 لل لوحفلاب حدم فتوع

 كول اكو لم ءادوحو لإ

 لق ينال لب نك ىلإ

 حج قاشعلل هيف

 حبق موألا ماودف ١

 38 امو

 حفص نييلا دعل رهد
 0 حو هنأد

 4 مقسلاو ىو ا 3

 حنف ليلا“ هلام.

 وحصل سيل مايه نإ

 حمر كدق نم هيفا



 #« 6و
 انناك :نويلا' كاللالأ نم

 اهباضر درو نوح ةبجحم
 ةكيملل قدسالا تاكتق اهل

 معادم اهنمرمجحاف ىتلمم تدع

 ةيابص ىمسَج تلحنأ دق تلق اذا

 موف مسن ' قشتسا ماتحو
 1 داقرلا ت ا

 ىجدلا فرسنلاوءاي ىمحت فرط
 اهبح نود ىتفلا ضوخ نمدب الو
 ألام ةاملا ىسانلاب انزين

 2 تنأ ىسببلأآ
 ندع اان تيان لك
 ممانا دم رهدلا كك

 يذلا عورالاوءاسمفلا ةبترلا ىخأ
 منمع ةد وحال ىتفلا كاذق

 ةبسنو الصأ حاضيالا نع ىنغ

 اهركذ ضرالا فراس لاممم ام
 تتم ىرهمتلا ردبمك ىارو

 , ٍِ تامركملاب امرغم ادع

 ش ليلا هلم اهر هم نم تلحك مكو

 ش ا وه اذا 12 ىرت ذك

0 1: 7 
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 و الرف سأك ظخللا انل ريدب

 لولفلا يي وأ حامر رمش

 ' لودخ 3 رصلاب ةاهم فرطو

 ا( 21 قيفسلا لثم امل دع

 قر 0 0
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 ىعارذ نيب هنم لحف . هادتراو ئرَسلا درب ف حتلاو . هاذتنمو كأملا رقم

 ثلاث جرأت ىتح . . هتهجو علاطم هبلاطم حجنب ترشبو . هتهبجو دسالا

 ءاضقلا ماش | نم ىلوت م همايأ ىف ةوشرلا باب حتراو . ةماكاب نيم

 نك ال قاع علا ىتح .ءاضأو هدوجو ةميرشلا جيبنمرانأو

 هحدمى دئاصقو هثوروم ةقالع هعم ىلو.بك وكلا ريسم موراا ىلا راسو

 تالحالو . مق الو ناسل اهب متعلت الو. مثد الو ىنعم اهبف ىنعزانب م هلوثبم

 لضف ىلع هنم تطقس دقو. هامحرو هتفأرب 9 هاج ىنلحأ ةينيطنطسق

 قيطنم لك محفأو . الاع لئاقل عدب مل ملكت اذا نسح قطنمو.نسلو

 . هفطع ال بيذالا نم رفاون هتغالب نم كايا را الارتسا
 دجحأ خيشلا هحدتما دقو.هلاقم ىبنا . هفطعو هنافتلا غيلبلا اهوح لنحو

 امرك ذ اهنسألو قشمد ءاتفالا ىلو نيح ةديصقلا هذه قشمدلا ىدركلا

 ظ هلوق ىهو 6

 قوات عبأ 0 يمل ”ثلم 2 ىيلغ رح فطي مل ناو اهاقس

 لوبقو لامش يدبأب يدست افراطمايرثلا نكامل كا>و '

 ليم ريغراذلا ىف يوشا ديف” ةندنهع امعرادلا مسر لاح نئل

 ليحرب عدصني ملاقللا بعشو 2 :ةحورط ريغ ءايل نم رادلا ذا

 ليلك نيتقرلاب قراب انس ىقاشو مارغلا جاهدق لليلخ '
 ليخم نيبج ىف رشب فلكت هنأك ىح ضمولا ىنخ 2
 ليلظ كارالا ىف لظن لبقت - المل ىطملا قانغاب القا

 لوقءو انل ءاوهاب- نيغل لئاقع ضي درفلا بيثكلانودف ٠

 لويس دوف 0 ريسأ .. ١ تحبصءاضيبءا رمملاةلكلا فو 2



 1 مورا ةفالخلا راد ىلا ههذو قشمد مهي ل مجرتملا نا مث نتفلا

 راج نسح هللا ضيف ىلوملا مالسالا خيش لصالا يف ةمزالم هل تناكو ٠

 زايلسلا ىلا "لصو مث نحصلا ةبتز ىلا لصو ىتح سرادملاب لقنتف هداز

 رسدقلا اضف ىلو فلأو ةئئامو نيسمحو نامث ةنس ىف مث ةبادحلا ىف اهب سردن
 ِ : ْ وةينيطتطسقلل لحتراو داع مث سدقلل لارا عمن مدقو فيرشلا

 نع حدتماو اهلا مدقو.قشمد ءاضق ىلو اهيفف نيتسو سمخ ةنس ىلا اه
 راتسراملا برق هراد ىلا مكحلا سلجم لمتو رغلا دئاصقلاب هدورو
 ٍ فال كد ىظم دمي م قشمد ءاضق ىلو نيخ هدج لمف !؟ىرونلا

 ٠ ضةةبتو عم كلما راد ىف ايضاق راص مث ةبتر ةكم ءاضق ىلوو مورا

 ' مظعالا ناطاسلل هربخ لصو نأ ىلا عاذو هتيص عاشف ىلوطانأ

 صن ملو رومسسلا نم ةورف هترضح ىف هسبلأ هنا ىتح ىلامت هللا همحر ناخ

 * هفصو ىف لاقو ةباتك ىف ناملا خيشلا همجرتو يفوت ىتح اهب هندم
 مرش قفأ يفاردب هتلطأو . اليلك | اهترفم ىف ءايلملا هتعضو دجام
 الو ًاكرخأ لبغت لءامس هنم دمتقاو . امايتعا دجملا رهز ماتعاف . اليلك او
 : اليبقتو امل اهاعسو نيرينلاو . اليبق اهدشأ كالفالا تكرت ةمه . اماخلا

 ىل . لحتو ىلايللا ديج هب نادزاو . ىلمملا حدقلاب ىلاعملا نم زاف ىتح
 ١١1 الأ ةمابشو ٠ ىبسلا قفالا نم لزتتسيو . ىهلا لزتسي ظَقيت
 نمي كيهانو . ادهعوادب اهدنع دخت نأ ربكشسنو . دبع اهلراودلا نوكي

 21 موتا ددودلا غباوت لع ىتح . ىوقلا نم هفارطا مني

 .لودلا هتعاطل معمل او لوالا ةفرامع قابفف . ىوتسا دماحملا

 بلطف . اهرمأ هل ماقتساف . ىوهو ًابجع هب تهانو . ىوتفلا هباب ِتأيفتو و
 غ0

1 
 م
 اا
5 

 ل ف 1 5
 ا 0

١ 7 7 . 
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 رثاو مظنلاهلو هتقالطو هرداون عامسل ناذالا هقشعت ١ ملكت اذا ثيحن : ننل

 هدلاو 0 أشنو فلأو نيعستو نامت ة ةنس ىف قشمدب دلو ناعيدبلا

 دب ىلع رخو بداللاو مولملا ىف ةعامج ىلع ًارقو سوردلا رضحو لينتو
 ًأرقو ىسابانلا ىننلا دبع خييشلا ذاتسالا نع ذخأو ميهاربا نب دم خييشلا

 هب عفتلاو ىلبنملا بهاوملا ىنأ نب ليلملا دبع خييشلا ىلع كلذبكو هيلع
 دإولا نمحرلا دبع خيشلاو ناطقلا دوم نب نام خيشلاو هدلاو ىلعو

 ءايدالاو لضافالا سلاجو مولعلا ىف رهمو قوفتو ليماكلا دمت خيشلاو

 امل 3 حالفلاو دشرلا تامالع هيلع تروظو نامزلا هجو هب نادزاو

 جحلا هعم هبحطصا هتجرت يف كلذ ركَذ انفلسأ كة كم ىلا ايضاق هدج مدق |

 منذ لالظ ائيفتسم لزب. مل مث هب هدلاو ىصونو دشرا هيف ىرب هدج ناكو '

 ةينيطنطسقلا ىلا هدعن لحرافهدلاو تام نا ىلا شدعلا ةينهلب ىف امنتم هدلاو

 هتماقتسا ءانئأ قفاه. ماقتساو قشمدىلا داع هلا مث ائاب بجر ريزولا نمز 8

 ىف كلذو ىداعلا م نب دمج ماها ىلوملا قشمدب ةيفنحلا قفِم فو

 نأ ىلع قشمد ىلاهأ نم عاججالا دقعناف لاو لان نيئالثو سمح ةنس

 هيلع اومربأو هيلا اوبهذف ىبلبانلا يتلا دبع صلاة ل 1

 أهلبق نا ىلا مهعيمج نومريو هيلع نوحلباولازب مفىبأو ضئرب لف كلذ ىف

 ىلع بنكي ىبلبانلا ذاتسالا راصو كلذب ةبيلعلا ةلودلل ضورعلا اوبتكف
 بحال ايتفلا هوروب رابخالا تءاجو الا ريملا ماقتسا اف ةيهتفلا ةلسألا |

 قشمدتاقوالا- كلن ىف تناكو ةيلعلا ةمحلاب اهرشاب ايتفم ناك امل مث ةجرتلا ش

 قول ىبأ, ريهشلا اشاب ناممع ريزولا اهيلاوو ناودعلاو لظلاب ةبوحشم ماشلا ٠

 تبحلصا مظبلا نب شاب ليعاما ريذولا ىلإ ٍقشمد ةموكح تيجورإف ٠



 + م١4 4 0

 لا نك اس ةسارفلا قداص ةنطفلا دقوتم ةرشاعملاو ةبك افلا نسج

 1 لا ىوازغلاب فورعملا دمديسلا هدمي نم فلخو امثنحم ابودأ اروقو

 | هللاهأشنا ماشلاب اوناك نيحةزب دلوهنوكل روكذملا هديس ةنبانم هل

 1 هترذ نم ن الا ىوازفلا دالوأف هيف كرابو املاص

4 9-0 1 

 ثلا 5 واقي سنس فو( لاق)

 18 ةركيا ا خيش + ليلعل ىركيلا ميلا دبع

 هيأ توم دمب ىلوتو فاصناو ةبحو فافعو ةنابدو ة ةءورمو ةيه

 0 با هلع بانا ناكو نطإبلا ةفس عراديعأ اريس

 نادو لف دمحم رعزال البا بلع لس ىلا
 7 2 دم

 « نماثلا لصفلا»
 , ( قشمد ىتم ياشلا ينيدبلا ليلخ خيشلا ذاتسالا )

 ءلان دا لكتبدحأ نب د دعسأ نب ل

 00 : 2 رفا نم 1 مذا اه : اعراب ايدأ الضاف الاع يا دارفأ نم ناك

 عيبالاج لئاقل عدت ةجالطو يرثلا هنود ةمهوداقو.نهذ اذا
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 ديسلا لك دارم رضععف نابعش رشاع تدسلا مو

 ارشالا ةياقثو ةيركبلا ةداجسلا ةخيشم نم هدلاو ىلع ناك ام ىدنفأ دمت

 مرا عماجلاب هيلع اولصو ةيكبزالا نم هتزانحب اوجرخو نفكو زبجإ
 ةفارقلاب هدادجا دبشع نفدو لفاح ديشم

 انيحاص تامو لاقق ىتربملا ةركددقو يدنفا راقفلا وو هل
 دمديسلاكواموهو ىركببلا راقفلاوذريءالا مركملا هيجولا ومظعملا لجال

 ةئامو نيعبسودحاو ماعروك ملا هديسدارتشا قيدصلاى ركبلا ىدنفأ لعن

 بيطوةفعو ةدايسو ةيهافرو زعى أش وهتنباهجوزوهقتعأو هبدأو هآايروفل

 هر وق ىدنفأ دمج ديسلا هدو دحنأ هديس ىف ىو املو ةمهولعو

 ةدحاوةعاس رغبلا نع زهد انيق و نوخالاك اراص ثيحب 7

 نكس ىدنفأ دمذيسلا وت الو ةيكيزالاب ريبكلا مهني ١ يف دحاو ٠

 ةيحان ىلا رصم نم جرخ نم م جرذف ةانرلا_ ضع قا لا واكل

 دق رادلا دجوف ةيواسنرفلا مايأ يف نامأب عجر من هرادو هبتك ت بنو م :

 امو هماظن ام ددجو 0 ةطخ اهريغ راد ىرتشاف ةيواسنر هلا أين

 ميها ربا مف جرخ ىلا نيب رصلاا» ءارمالا عمةينامعلا ماورالا ركسمة واحتل ئ

 1 لقتتاف بهن ايف اضنأ ةروك ذملا هراد تبهن مهؤارمأو ىسيدربلاو 4

 ءارش ابتك ىتتقاو ةرجالاب تاعاق عبسلا ةراحب نكس من رهزالا

 ىزوملا نبال نامزلا ةآر٠ خيران نم ةقرفتم ءازجأ ةدع عجو اب
 ءاثالثلا موي ةأحف تاموةبنلا هتمرتخل نآ ىلإ ١١ ىزيرتملا طط

 بورغلا ليبق نذل ونإتلام ونرشعو ىدحا ةاس نم بجرب رع ونين

 رهاظ هن كسلا ةيرتب نفدو لفاح درعبم ف رعزالاب ابحبص ىف هيلع :



 ىلا كاذك لزيإو كلف لاكلا اما. رهدلا هل لاق مكف كلفلا سورع

 :طقو لابقالا قرشم نم تملطام دمإ تبرغو لاوزلاب هسمش تنذآ
 3 ديتبلا لضافلا ىبملالا ةانرو هبايحأ عومد اهقس دقو هبابش ةرهز

 ظ هلوقب هخرأو قيرازملا

 لاو برقلا يف قلخلا عيجج مل هلضف دراومتناك نم تام دفل

 :| ةنج يف خيراتلا شب مك قتراو زاف نم ىركبلا دمح

 نم هنزانجي اوجرخو ىناثلا عيبر رشع نماث ةعمجلا ةليل هتافو تناكو
 42 هدادجا دنع نفدو رد دهشم يف نزال هيلع لصو ةيكبزالاب
 همس لق ماتللا كسسم ناكوبف ةلمبجابو هنع هللا ىضر ىفاشلا مامالا
 !ىديس هلاخ نبا ةيركبلا ةفالخلا ةداحس ىلوت تام املو مايالا

 ٠ رعش ىركبلا ىدنفأ
 | ركل نامزاب كلنيب تثتح  هلثمب نيتأيل نامزلا فلح

 0 © سانا ليما »
 1 وكلا ىربا ىدنفأ دم ديلا ليلجلا ذاتسالا )

 #71 ةيرصملا رايدلاب فارششالا بيقنو عاشملا خيش »

 مظءلا هيجولا ذاتسالا ىفوت ١١45 ةنسىفو ىتربجلا ( لاق )
 ةيرصلا للا رايدلاب يفاربإلا ةداسلا بيقن قيدضلا ىركبلا ىدنفأ دمت

 7 ةرامالا عمأتسح ريس فا رشالا ةءاقن يف راس امشنحم الحبم اهمجو

 لا عيش دجحأ خيشلا همج نإ قوت املو فاستعالا مدعو فاصنالا
 9 ءارشالا هب ةاقنل ةفاضم ماعلاو صاخلا عامجاب هدم اهالوت ةيركبلا

 5 دو ةسوخنالا كذ ميو يفر لضف هل لكو نيصنلا
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 زعشحو قئاؤللاو حورشلا نم امهريغو لؤظالاو لوظلاك تن كلا نم
 كفيل الأ 'خ نم هلو ةياتكو الطفل 4 زاجاو قونيلاو قتياقلا رش ف فر

 مالا نم فرشلا ىلع ةلاذلا ضوضننلاب كمل نايبت ةايش ٍتاتكأ

 « سماللا لصفلا 0
 ( رتغضلا ىركبلا ىدتفأ دم ديسلا ريظخلا ريمالاو ريهشلا ذاتساللا )

 « ةبرصملا رابدلاب فارشالا بيقنو خاشملا خيش » ْغ

 ةنثنلا هذه يف تامىم امأو #1. ةنس كذاوح يف قربا( لل) 5

 رضعلا هجو ةرغؤ رهدلا ةردانف نابكرلا مهرك ذب تراس نمو نايعالا 9
 ربظمو نساحلاو لئاضفلا ماج ميظنلا دجلا دقع ديرف متلاقالا نيع ناسنا

 ىلع مراكلا ناونع خالو ا ةناجتلا» ءادر سبل نم نطابلاو رشاظلا مدا

 قفف هدو ةيبأ نع اهئرو ىتلا هدجم باوثا هيلع رصقت مو هالع فئاحص
 رعش نحل ناخدلا فاخ نا ربخي نشنلا رون هنييج

 تامه نهولتب نيبح همومه هبقان مزفلا ىراو عر طفيت
 تايوطلا وفصت نا ٍدِحْلا لوأو اهردكي لغ نه ةنوطلا ىفناص
 قيدصلا ىركبلا ىدتفأ دمحم ديسلا .تيدالا بيجتلاو نسال د

 داق ةيمحلا ره قارشالا“ ةداسلا يتلو ةنركلا ةذانلا ةذاينيت 3
 دئارف رثثو كونملا ةريس اهفراسف نيتدايسلا ِهْنَع ثروو نيبصنملا هذلاو :

 ةنعاربو جيرخت الو: رخبلا نع ثان هدؤيتق كواتتلا كالسأ نم موال
 راضنالادوفو هيلع مارت رظنم نسخ عم جيملاو ٍبابلالا بلس عيت هق 0
 . برضنام لكلا نت هيف ممتجا دقوراحبلا هننه امتريغل برطضت لاو ضيق

 هب هناك هنامز يفناكمالا 0 نايبلا نع ة ةين هزامخاو لاثمالا :ه

 اا ى4) ف
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 ملح هيدي هسبلأو تاتو ىركبأ ديسلا ةرابزل نويابات هجوت 3

 : ( مارتحاو ماركا

 : ل ىضأق ىدنفأ نزلا دبع ىلوملا ةاّصقلا ىضاق رار 7 ةروص هذهو

 93 | ةيركبلا ةداجسلا ىلع اخيش ىركبلا لياخ ديسلا ب رعب كاذ ذا

 ومآ ملنإلا ةمالع مالسالا عأشم خييش انالومو انديس ةرضح نا وه
 : دئموي ةأضقلا ىضاق ةيعرشلا ماكحالا ىف رظانلا ماهفالا ساربنو ةغالبلا

 ركتلاوةلاصالا ىوذر خف ررث هالع ماد هالعأ ميركلا هطخم مقوملا ةيمحلا
 احل ةناصملازارطوةيكزلا ةرجشاا عرف ميظمتلاو ةباهلا ىوذ ذ نامأ نع
 يرمشألا قيدصلا ئركبل ليلخ خيشلا فيرشلا انذالم ةقدملا

 دصلا ىتب اثتاداس هدادجأ ةداجس ىلع سولملاو ةخيشملا قنسملا لآ

 هاكموهلوسأ نم كلذ ىف هءدق 7 ةوسا مهنعيلاعت هللا صو
 لوم

 2 هنعلودملامدعو كلذ عابتاب ر ءأو كلذ ن“ هالعأ هي'أ راشملا ماسلا

 1 06 نعوم جذإ ىلوالا ىدامج رقد ىفاريرت نييعرش ارم أو

 / ليلطا هلل ةممخلاو فلالا مامت دعب نيتئامو نا
 مهي رييووحل-

 © منارلا بابلا نم مئارلا لصفلا »
 ١ ىدصلا رداقلا دبع خيشلا )

 أ هبع ] وه ردع ىناشلا نرقلا نايغأ ىف ررذلا كلس ىف لاق
 | لتضألا غبعلا مارحلا هللا دلي مالسالا خيش ىلا قنملا قيدسلا
 ؛ و رلما ذخأ نبدلا ىجحم جرفلا وبأ مامحلا ريوحنلا عرابلا نئفتملا دخؤالا
 يلا انك ىلع نإ نسح زارع الا ان نلع ب باطلا مزالو ةفرشملا
 4 ""ضرعو ناييلا نف هيلع أرقو نيحيحصلاو أطوملا هيلع عمسو هن

 معو
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 دعصت عر اوسوةفات# طوفن ةقارح ليللا ىف اولمعو ةءرطم تاومالا ةفلن

 ةباقث دإفتو ةورف ىركبلا ليلخ دينسلا سبلأ مويلا كلذ ىفو ءا ولأ

 فيرش ىلع ىوعد هل ناك نن لك ناب ةنيدملا ىف ىدوتو فارعأ
 « تيقنلا ىلا اهنذرب

 ليلخ ديسلا اعدو ةيكبزالاب ىوبنلا دلوملا لمت امرأ قررا لاقو

 هدنعاوشمتو مهنايعأن مةعاج عم(تربانوب ىأ) ريبكبلا سعف رام ظ

 مويلا كلذىفاودانو خيراوسو ةقارح اولمتو عفادم ةيكبزالا ةكريب اوبك

 ها ناج بم عانطضاو ليذانق جا رساو ليالا ىفنيك اكدلاو قا 0 وهن

 بلطإ هزغ ةيحأت نم لجر رضح ٠ م ةئس ثيل ولع قانا هاو

 ىركبل لا ىدنفأ دمع موحرملا ةنبالو كب دارم ةججوز ةمطاف تسلل انا
 ىركلا ليلخ ديسلا تاططاو هنيشادخشو راننلا ١ ااه

 انامأ هل بتكف هدنع اجرتو ( نويلبات ) ركحسع ىراس ىلع كلذ ض
 . ها ةقفث محل لسرأو مهروض

 ريفغ مج يركبلا تي ىلا رضح ١؟١؟ ةنس ىداج ىفو اًضِيأ لاقو ٠

 فئاظولا بايرأو نينذؤملاو نايمعلاو ءاهقفلاو سيتاتكلا دالوأ

 ادختك نمجرلا دبع فقوو ىروصنملا ناتسراملاب ىضرملا نم نيّدحت
 ىلوتساو اهداربا لطعت فاتوالا نال مزخو مهبتاور عطق نماو

 ىلع مهدعاوف مل امذم كلذ اواعجو ماوشلاو طبقلا ىراصنلا اهنراظن

 ها ماوكش اوهدو ناوتدلا مهر

 دل ولا ركذ دنع موع ةفرحص رصم ضال يف ىناجوف لاقو

 . هصلام ىر
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 ءأي ا افراع امادققم اماه هللا همجر مجرتملا ديسلا ناكو

 لا ةذيانمو ماكسحلا ةرظانم نم لكي الف ةدحو ةدش هقالخأ ىف ناكو

 .هولمج ردم ةيواسنرفلا لخد املو . ةمج دئادش كلذ ءارج نم قاف

 رتلاراص هسيئر ناك ىذلا ىواقرشلا خيشلا سبح امل مث ناوبدلا ءاسؤر

 زوم ىف فرصتبو راطقلا ردن ناكىذلا ناوبدلا وهو , شيئرلا
 ٍ و اريثك همظمف هناكمو هءاكذو مجرتملا ردق ترباثوب نويلبا' فرع

 1 ىلع اهبص ىتلا تاناهالا نم ءىث هبصت مو . ةيلاعلا هتلزتم هلزنأو
 'ىنلا نيملسملا ملام. سيسنرفلا ىدل ههاحجن عفن دقو ٠ , كاذ ذا دلبلا

 و ىتربجلا ىف نيبم وه اك كاذ ذا ع ءااو طابقالا سئاسد اهطمغل

 ١ ةلضافلا قالخالا نم ريثكب ًاياحتم هتدشو هتنوعر ىلع مجرتملا

 ع ماقأ ضرملا سمبام هنانب ىدحا ىلا ىزع امل هنا ىت> . ةرينلاو ءافولاو
 لتفلا وهو دحلا

 ىنأيام هب قاعتتو هنءز ىف تزجن يتلا ملاقولا نمو

 :ىوبنلا دلوأا لمعي ل +١١١ لوالا مسير روش ءاج أمل ىتربألا لاق
 وبكانلولا نع ترانوب نويلبان ىند ) ركسع ىراص لأسف هتداع بسح
 ولو رومالا ليطمت,ىركبلا ليلخ ديسلا رذتعاف مهتدامك هولمسي ملاذالو
 ! نال 4 سأو كن ندبال لو لف ومال

 و دلوملا موب ةيواسنر فلا عمتجاو ليدانقو لابحاو قيلاعت قياعتب رمأو

 لا تيب ىلا ةريبكلا ةناخابطلا لسرأو ممدابدو م وبط اون رضو مهعيداي#

 و هراد تحن * ةكربلاب ىلإلاو راهلا لوطن امونرسضي اورمتساو ىركبلا

 رم ازمو تال ةدعو ةيكرتلا ةبونلا تالبط لثم رابك تالبط نع ةرابع
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 نوهراكلا هيلا ىمم 1 ورسخ اشاب دم رضح املو ةءواسن رفلا لبق ناك

 نءاصخش كاف نآهوفرمو ةير كتكحبلا ةداسلا ةداحس ةخيشمل حلصي ال هنأ

 لجر وهواجات هوسبلا نأ دعب هل هورضحأت دعس دم ديسلا هل لاقي مهتاسلس
 فلل ديقو ادعم اناصحمل مدقو رودس ةورق هسبلأف ن نسلا يف نءاط كرابم

 بردب اراد ىرتشاو مجرما رمأ لو .قلللا باب ةيحانب اراد نكسو شرقا
 اراجشأاهب سرغو اها رتشاف ةئينج ةعطق اهرهاظن ناكو نرذلا ةفطعل زيمامللا

 سواج نيواولو بلم اصمم لفسالابو اهياع الطم الحم هل ىنبو اهنقتأو اهسحو

 انيضاق انى رام وكلذرهاظل نيمدقتتملاع ارمالار ودنمنيزاد ىرتشاو,

 مساس ال

ٍ 
 واافو دم خييشلاو مر كح رم ديسلا لثم ن رهاظتملا راثلا دم

 موحر ١ تنب لعدم | ىديسهنبال دقع ناك هنا تح هفالخوتاداسااراونالا (

 دقعلا اواطب او ةبامثلاو ةخيشملا نم هلزعدمل هيلع اوبصعتف ىركبلا ىدنفا دم ١

 ءاد هيلع كرر ىتح هتلاح ىلع مجرتملا لزب ملو ىضاملا تدب حاكتلا اوخسفو ٠

 هيلع ىلصو +١١ ةنس هحملا ىذ فصتنم ىف ةلفغ نيح ىلع تامو قتفلا

 ةدلسشلا كر : هفالس ا دنع نفدو قنملا ندلا نسي خيشلا همال هدح دحس ٍإ

 . هللا همحر ةفارقلاب ةير 3

 ذاتسالا ىف هاياو ممتحت اننا ىركبلا لياخ ديسسلا نمانةبازقو (ل وتأ)

 ذاتسالان دمحأ خيشلانب دم ديساا نن لياخ ديسلا وبف مينا دبع ديسلا دملا

 نبدو-لا يبادمجديسلانب م ديسلا نب ىلعديسلا نب ريقفلاو معنملا ديعديسلاا

 .معنملا ديعدسسلا د انساالا نا مراكملا ىفأ دم ديسلا نندلا لالج د ديبسإا

 ظ
1 
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 مو و نس ةيناثلا يدامج او, ءانالثلا ةليل يف هلا همحر يفوت دنو

 مامالابةفالبسأ ةيولز

 < كايالسفلا
 رابدلاب خعانملا خيشو ٍففارشالا بينت ىركيلا يددنفا ليلخ ديسلا ذاتيالا

 ليعديسلا لمنملا مرتحلاو لجبملا لجالات امو ىتريجلا (لاق)
 خيا وجأوهو ىنحلا نإ سعش يدب ةيرذ نم هيدلاووبيديصلا
 : اوتيل هوخأت ام امو مهتدإجبس ىلع ًاياوتم ناكي ذلإ ييدبملا ىركبلا

 عم,عزانتف فارشالا ةباقنلةفاضم, يدبنفإ دم ديلا هم نبا اهالوت لب
 ةرمتو فص ةيكيزالاب مهلكبم وه, يذلا تبا اومسقو دوك ذملا هم
 ًاوفلاو راجشالإ ٍفانمأ هيف عرز ًاناتسبي هيف أش أو هفرخزو ةنقتم ةرامم
 رشالاة باق: ىلوثو ةداجسلا ةخيشم ججرتلا ىلوت يدنفادمح ديسلا يفوت الف
 7“ دينا رخو ةوإ رفا دالبلا قرط الف ىلسويسبالا مركم رم ديلا
 اسنرفلا مجرتملا فرع ماشلا دال, ىلإ ةبواسن فلان يراه جرخ ند
 1 اوأبفقو ىلع ىلوت-او اهاباهودإةف هنماه وبصغ .| مهناو مهيب تناك ةباقنلا

 1 نء,هواعجو ةيواسن رفلا دنع لوبق هلراصو,ت دبلا نكحبي درفناو

 ذاكف نيماسملا نيب ماكحالا ءارجال هومظن اوناك ىذلا نا وبدلا ءاسؤر

 ثلاو ىواعدلابهتي جدزاف مهدنعةعافشلا لوبقمةملكلا عومسمةمرمجا
 دةمونيفئاخ اوناك نيذلاةبرسدملا ءارمالا كيلامم نمكيلامم هدنع عمتجا 7

 دا 3 قلل,ا بابب ىدورابلا تيب نكسو دانجأو هساوقو مدخ ةدعو,
 :رامم هي ددجو نيدباع ةراحب ىلغدزاَلا ادختك نمحرلا دبع تبي ىلا
 5 ديسبلا اهالونو فارشالا ةباقن نع مجرتملا لزع ةينامعلا ارفع



 | « موو :

 قابطو قئور ىف هلاميب .ابكحولم ريئلايدلا حمس
 قار نم هلي ىلاعلا جوأ . قردق لحب سرءوهذاورغالا

 قابسلا رئاس تيعأ لبصفلا ىف - ةءاغل .نيئباسلا ةارسلا قبس 0
 ةخيشملا ىهو ا اشاب قيفول مظعالا ىوبدملا هدإق هدلاو ىفوت الو ٠

 ناشولاب هيلع منأ مث فارش *الا ةءاقتو ةيفوصلا ماشلا ةششلو ةركللا ١

 قروش لع ارضع هنيعو ىلوالا ةحردلا نم ةفيرشتلا ةبنريو ىديجلا

 وبهيب ةنسةدنقلا ىؤ ىف رداصلا دالملا ىف ءاجو ةيموسلا ةينل | ننال

 ] 0 هضف ام هنييمت ةيفيكى ةيرصلا مئاقولا نم
 راظنلا سلجم سيئر اشاب ضاير مدنفأ واتلودل يركلا رمآلا ردص ٠

 نسح نم كلذ ىفامل ىركبلا ىدنفا ىقابلادبع ديسلا واتليضف ةرضح ةيلوتب
 مهل زم ىف ناشلاو ةرهشلا ءاقبو ةروثأملا تاريظا نحو ةروكشاا را

 كرابملا سيمملا مون نم ةسماكلا ةغاسلا رخاوأ ىفو ةسورحلا رصمب روبشملا

 قاتلا ةيودملا ةينسلا ةرضحلا هتعدتسا ١١0 ةنس ةدعقلا 8م قفاؤلل

 ةلباقع فرشتف ميخفلا هيج وتلااذه ىف موسرلا ءارجال ةرهاعلا ةيليعامسالا

 نم لانو رابتعالاو ةءاعرلا دب هم ابدل نم هل ناكو ةبودملاا ةميخفلا تاذلا

 ىلاعلا بانجلا روضح ىفوراختفالا ةدايزو فللتلا نسح ةيويدملا مر ١

 هسبلباهدادجأ نمز نم ةفيرشلا ةلئاعلا هذه دنع عدوملا جاتلا هترتضح سبلا
 لهتباف رومسلا نم ةيبب ةملخ هيلع علخو ةيلعلا ةفيظولا هذه ىلع ىلوتسي نم

 ةيكزاا مل ةرضحلل ةءريللا تاوعدلا

 اهملا راشملا ىارسسلا نم ماق م *هددص» نحال اينوميضم كا

 خط بكرم ال

 نع ٠



 ظ 7 #8 هيو
 هاحر هيلع روذتىذلا بطقلا لب هانبم هب مئاقلا ميمصلا فرشلا ىذ ميركلا

 ةدايسلا ردب لاز ال ماودلا ىلع مهموسر ديؤملاو ماركلا هفالسا رثأم ىحلا
  ىلوتو ١1755 ةئسدلو اريضن هنم هفراطو فرشلا اذه ديلت ضورو ارينم هب

 .ةدأسلا قرط عيجج ىلع ملكت امل عناتلا ةيركبلا ةفالملاو فارشالا ةاقت
 1 زحالاو تا ريما لئالد ءارفؤئاشمو اياكتلاو ةحرضالا خئاشمو ةيفوصلا

 ١١ه ةنس ةدعقلا ىذ نم نيرشعلاو ثلاثلا سيما موب ىف

 رهزالا ىف خياشلا ضمد ىلع قلتو هدلاو رجح يف مجرتملا ىبرت دق لوقأ
 كلا لوقي كلذ يفو اهظع اناجرهم هل ماقأو هتم ةنباب هدلاو هجوز دقو

 ةدصقلا هذه ىرابالا ان ىداحلا دبع

 قافاآلا ىف حال ةّلا قرب

 ارهاز ىمأ سنالا لاله انسو

 اهحاودأ ترهزأ دف انهلا ابرو

 نأم وفلا ىدانب ىدأن دقذعسلاو

 نم ىركبلا ديسلا لجنس رع يف

 . قافوو ةجهإ سف ىرسو

 " قارشالا ةباغب رصم قفأ ىف

 . قاروالا مناي وفص ضور ىف

 . قابلارورسلا ص رفاومنغااوموق
 "قارلا ماقلاب لبشافالا داس

 ' قالمالا ماعم. تاقحمما تاب لهل اودوتارهابلاتامزكملاوذ

 ' )11 راسل تارمصلا ت  .ارئالا قاملأو ىلاملا أو
 ' قادحالا ةهزن وه ىذلا حرفلا كلذ ججأو ىبنأ ام هلل

 ' قاوشالا برطمب ءانملا قرو فصلا كيأأ ىلع تبطخ هبحرف

 .قاسلا هيف سنالا ناك مهند ماقو مانالا حرف هب حرسف

 ' قالخلا ىلا ةيصمم ريم ىف ٠ ىيتشي ام ل هيف ءىرءأ لك



 ١ : لوفي 9و 9

 ةينسلا ةدارألا ]
 ظ قركبلا دنا ذينملا دنع ذينلا ةرشح

 ظ ٠ تافاسلا غينش ٌتاؤاسلا قلاخلا دبع ديسلا موَح رملا اقتتال هنا

 ادي ا لدنك نوكلؤ روك د ذاللو] ريف نش ةناقرلا

 نه مكيف ةاتيأز الار ظذو ةخؤتفم ةرومعم امئاقب ماود اناناجس نم ىتلا

 تاداسال اخيش مكنييفت انيسنتسا دق ةفيظؤلا هده زاقتل ةياهالاو ةقايلل

 موحؤملا ناكامةيلاملا ةراظنب ةديقملا ةقيظولا دباَوَعو تابترع ةيئافؤلا

 كلذب ةيلاملا ةراظنلهخيزاتىف انرمأ رذصو. كرا تاداسلا قلاكلا دبعدنسلا

 ةماقتنسالاو دلل غم ىخيني امك ةفيظولا كلت ءادأب مايقلا مكمزلي هيلع ءانب

 ةفيظولا ةذحل ةقئاللا تالائكتلاب ىلحتلاو مولعلا ليم فاو دوق نآو

 هتلثاغ نوؤشو تدلأ اذه ةنارك ظفح نؤغارل مكنأو هيلغ متثأ ام قوف

 ٠١ ينلح سابع ) ؟:: ةنس ونأم (
 « ىلاثلا لصفلا

 ( فارشالا بيقن ىركبلا يقابلا دبع ديسلا ذاتسالا )

 حا ليلا ذاتمألا ةرضح :هصئام ةططخيف كراس ل لآ
 ةصالخ ماها مبشلا وق ىركحلاا ىدنقا قابلا دبع ديسلا ليثالا دحلا 1

 ميلس ةسيئلا نسح ةيبألا ةقيرشلا سفنااو ةيلعلا ةمحلا وذ ماركلا ةداسلا |

 فرشلا لاه, ةذالق ايرثلا هذوث ةداحمو هبنأ ىفةيئالعلاو رسلا رهاط ةيوطلا .

 تببلا اذهذامت ْنآلا وهو ةنرظ ءالأال ىف ةدايتلا موتو هئرغ ميسو نا

 مو مدنا



 2 « ضو

 « كلاثلا بابلا نم نوتسلا لصنلا ط

 ظ (ناندع ) '
 ارماع ىمسي هوخأو بسنلا ةءاهنو موقلا ريبك وهو

 م“ ملارلا بابلا ج6
 ' م ةيقيدصلا ةحودلا عرفا جارت يف زج-

 « لوالا لصفلا »
 .( ىركبلا ىدنفأ ديمملا دبع ديسلا )

 ْ ( ةيئافولا ةداجسلا خيش )

 [لاىدنفأ ديمحلادبع ديسلا لماكلا فيرطنلاو لضافلا ديسلاوه

 © ةلسس دلو ىركيلا قبلا دبع ديسلا هل روفنملا فا رشالا سيقت لجن

 + : ءالضفلا نم ةعاج نع مللا قلتو تالايكلا متأ ىلعأ اشنو . ةيرجه
 7 دو اهف عرب ىتح ىطيقتشلا دوم دم خيشلا ةمالعلا نع هغللا

 الا بيطخ اقسلا نسح خييشلا ىلع مولملا نم هريغو هقفلاو وحنلا قلتو

 3 ةيواسئ رآلا ةغللا ملعتو ةيلقعلا مولملا يف ةسرادملا لاطأ كلذكو



 * و
 « نوسمحلاو سماخلا لصفلا

 (ةكردم) ٠
 رازننب ةعيبر ةنبا ةيرض ابمأو ناولح ةئبا لليل همأو ليذهاابأ ىنكيو

 هب رض ىمح ىمس اهو
 و نودمللاو سداسلا لصفلا 0

 (سايلا)
 هنمز ىف برعلا ديس ناكو . ةديج ةنبا بابرلا همأو ورم ابأ ىنكيو

 ليقف فقس ابلظي ال نأ تمسقأو هتوم دعب هيلع تنزح فدنخ هتأرماو
 فدل يل نوح ش

 « نوسمخلاو علاسلا لصفلا :

 6-2 : (رضم)
 هوب اهل ىصوأ ءارمج مدا نمةروهشم ةبق ببسل ءارمحلا رضضم هل لاعبو

 ىف ةروكذم ىمهرجلا ىتقالا عم داياو رامتاو ةعيبر هتوخا عم هعئاقوو اهم

 مرات 11

 < نوسمملاو نماثلا لصفلا
 : (راز)

 هبذ ىف ايرلا يك رناكو مشوج ةنبا ةناعم همأو دابا ونأ هتب 7

 (دعم )
 ميللا ةئبا ةدهم همأو



 « م4 +

 هخ عامتجال ىأاضيأ عامجالا نم وهوهب ىمس نملوأ وهو ىثرقلا هل
 ,م نب ميم تخأ دأ نب رم ةنبا ةرب همأو هلام رضنلا هل لبق اهناو هيف ريملا

 » « نوسممخلاو كلاثلالصفلا

 ( ةنانك)

 | لاايغا سنك نب دعس تنب ةناوع هماؤ رضنلا ابأ ىنكبو

 ": () برعلا ىفردقلا عيفر
 < نوسيملاو عبارلا لصفلا »

 ئ ( ةمزخ)
 م صن ىذلا وه ةميزخو . لسأ ةنبأ ىملس همأو دسأ ابأ ىنكيو

 ! ةميزخ لبه لاقي ناك ةبمكلا ىلع
 وم دس, ةرب ةأيسملا هيأ ةجوز ىلع فلخ ةنانك ناريسلا لهأرثك أ لاق (1)

 7 اذا هيبأ ةجوز ىلع فاخيلجرلا دلو ريك أ نا نم ةيلهاجلا يف برعلا ةداع ىلع
 -اكت انلك ) لوقي مد 0 نال لكشم اذه نا اوأر م. اهنم

 ذا وأ ةمالماةق ةدلا ةلأملاهذه يف 01 راذعالا هذه يللا ةجاحالا هل

 جوز ىلع ةعيزخ هايأ ةنانك فلخو لاقق هل مانصالا باتك يف ظحاملا رحب نب ورمع
 يخأ ةنبا تناكو ادلو ةنانكل دلت لو رضم نب سايلا نب. ةخباط نب دا تنب ةرب

 ةنانك نب رضنلا هل تدلوف ةعزخ نب ةنانك تحن ةخاط نب ع تنب ةرب ىو

 هانا ةرب هيأ يوزر ل ففح ةيانك نا اوفيس ا سانلا نم ريثك طلغ امناو لاق

 0 8 0 ا لا نارام هلع ىلا اذه لقا اهيبص تبراقو انينسا



 « و١
 هيبأ نم هتوخاو ٠ ليذه نب دعس نب ميت نب ثراالا ةنبا ىليل همأو

 ن* ثرحلاو براحم تناكو نوجو فوعو دسأو براحمو ثرملا همأو |

 حطبالا ثرملا تلخدف رهاوظلا شيرت ْ

 *« نوسمخلا لصفلا ف

 (رهف) ظ

 ثرحلانب رماعتننب ةلدنجهمأو شيرق عاج وهرهفو بلاغابأ كو
 نبانا لبقأ ناسح ناكو ةكمب سانلا سيئر ربفناكو . ىمهرإا ضاضم نا ظ

 تعمتحافةاخشب لزاف نملا ىلا ةبعكلا راجحأ لقي نأ ديرب مهريغو ريجج عم

 الاتق اولتتقاف كلام نب ربف مهسيئرو مهريغو دسأو ةمزخو ةنانكو شيرق

 ىدتفاو:نينس ثل؛ هكم اسبح قو نيج تسزرتاو ل أو ادبدش ظ

 بهذوربف وهاشيرق نأ ىلا قيرفبهذو نملاوةكم نيبتاف جرخوهسفن |
 رهف حصالاف شيرق امأ#ةينيعلا ىف ىقارعلا ظفاحلا لاق رضنلا هنا ىلا مريغ

 نمدحاو ريغو ىوونلا ىرج ىئاثلا لوَقلا ىلعو#رضنلا نورثك الاو اهعامج
 .؛ هل ةيصولاو ىثرقلا ىلع فقولا ىف رهظن فالكل ةرمثو . ةيكلاملا

 7 6 نوسسحلاو ىداملا لصفلا
 (كلام) 1

 00 تنب ةكتاع همأو ترا وأ هتينك

 نوسمللاو قاتلا لضفلا «ّ .

 (رضنلا)
 ملف ىمف مومج امل ليقو اشيرق همشا ناكل يقو دل ابأ ىنكيو ٠

 لبق ةليج ال ءامفأ لمفو 0 ىصق كمال ليقو يعمي شرقناو شرق



 « و
 | 174 دومرالاو مارا لقفلا >

 ش 1

 « نوددرالاو سماخلا لصفلا د
 ( مت )

 » نوعئرالاو سداسلا لصفلا 3

 54 (هيف ىتلا عم عمتحم) . (ةرم)
 براح نب ناببش ةنبا ةرم مأو ةظقبابأ ىنكيو

 ال هاوخأو رهف نب

 1 قرح | كوفع ةمأو

 « نرمرالاو عباسلا لصفلا »

 5 ( بح )
 هةلارسج نب نيقلا نب مكة نبا ةيرام همأو صيصه ابأ ىنكيو

 لوم اوخرأ اذهلف برملا دنع ردقلا ميظع بمك ناكو ريالا نبا لاق
 00000 محلا مايأ سانلا بطخمب ناكو ليفلاب اوخرأ مث ليفلا ماع

 2« نوعرالاو نماثلا لصفلا »

 0 ( ىزل )

 و رضنلا نب داخم ةنبا ةكناع ىؤل مأو . مك بأ ىنكبو
 أ هلو شيرق نم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ندلو:ىناللا كتاوملا
 | نب فخ نمز ىف مهن تامنم رخاودحأ مهنم قيب لو متو سيق

 ظ نيقارعلا يلاو ىرسملا
 « نومارالاو مساتلا لصفلا »

 7 (باغ) 0



 ٠ ٠ » اما «

 لوسرلزن حتفلا موي ناكأم تلاق ركب ىبأ تنب ءامسأ نع ريبرلا نب هللا دبع

 هدو رخص ارم تناك هل 1 1 ةفات وبأ لاق ىوملاذ لسو هيلع هللا ىلص هلل

 ىأ لاقف هياع هن تف رشأف هرصل فك دقو سيق ىنأ ل عىفىرشأ ة ةش ىأإ

 داوسلاكلذنيب دتشي الجر ىرأ وأ اعمتجم اداوس ىرأ تلاق نيرث اذامةشا

 نيرت اذاملاقمثعزاولا لجرلا كلذو ةينب ىأ ليلا كلت لاقف اربدمو البقم

 ىتإب ىلا ىب ىعرساف ليلا تمفد اذا لاق رشنتا دق داوسلا ىرأ تلق

 اهقنع ىفو لسيملا !مئيقل حطبالا ىلا هب تطبه اذا جان لل د

 هللا ىلصم هللا لوسر لخد الف اهقنع نم نانثا هعطتقاف قرو نماهل ق ْ

 كيلا وه ىنمي لاق هئيجأ ىتح هتيب يف خيمشلا تو رب اله لاق ملسو 1

 النو ةرئس و هيلع فا لس سا هللا لوسرأب

 قوط مداجلاو هلل دشنأ لاقف هتخأ ديب ذخأف ركب وبأ مق من 0 ْ

 هاجأ اف ىتخأ قوط مالسالابو هللب دشنأ ةيناثلا لاق مث دحأ هباجأ اف ىتخ

 قوو لياقل سانلا ىف ةنامالا نا هّللاوف كقول ىستحا هيتخأاي لاف ّْ

 ةنالثلا هحرخلأ قوعدلو عبس هلو 2 مل رآ ةنس ةفاحق 0

 *« ثلاثلابابلا نم نوهنرالاو ىداحلا لصفلا »

 ( رماع)

 *« نوملرالاو ىناثلا لصفلا

 5 :؛

 « نومنرالاو كلاثلا لصفلا »

 ((سك)

 ى2لد ىطسي



 « نو
 7 اجو امل نبدلا دوم ماقأ هنيملعت ىذلا تدبلا نم ىلاو

 ”الدب < نوكي ىخ هرخآو هنأسأ نك رمالا اذهل

 ١» كلاثلا بابلا نم نومرالا لصفلا «© 707
 1 : +( هنع هللا ىضر ةفاحق .وبأ نامثع انديس .)

 دع السكن ور# نب رماع نب نامع وه ةياغلا ضال ف و لاق

 ةفلآركب ىلا دلاو ىنيتلا ىثرفلا ةفاحق ونبأ ىؤل نن سمك نب ةره نب 3

 | 0 اقالع نإ حيوع نب ديبع نب ناندح نب ىزملا دبع تنب ةئما هما

 هيل لص ينلا ركب وبأ هب ىنأو ةكم حتف موب مسأ راكب نب رييزلا هلاق

 دح دنحأ| نب هللا دبع ىلإ هدانساب هللا ةبه نب باهولا دبع انربخأ هميابيل

 اس لاق يريس نب دم نع ماشه نع ىنارملا ةملس نب دم انئدح ىبأ

 بو نأ لاقق لسو هيلع هللا لص هللا لوسر باضخ نع كلام نب سنأ
 || ١ ءنكلو اريبإلا باع نكي ل لسو هيعالا قس لا
 نأ لوسر ىلا ةفاحق ىنأ هيبأب ركب وبأ ءاجو لاق مكاو انحلاب ابضخ
 ص هللا لوسر ىدب نيب هعضو ىتح هلمح ةكم حتف موب سو هيلع هللا

 ْ لأ ىضر ركب ؛ ىبال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقق ملسو هيلع

 و هسأرو ملسأف ركب ىبال ةمركت هانبتال هتني ىف خيشلا تررقأ ول
 ١ هوبثجو |هوريغ لسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر لاف اًضان ةمانثلاك

 و ركب ىبأ هنبا دعب شاعو مالسالا ىف بوضخم لوأ وه ةداتق لاقو

 ثاريملا نم هبيصن در هنا الا مالسالا ىف ةفيلخ ثرو نم لوأ وهو

 ب ىلع نب دمحأ نب هللا دبع رفمج وبأ انربخأ ركب ىبأ دلو ىلع سدسلا

 ء هيب نع دابع نب يحب ىنثدح قاحسا نبا نع ريكب نب سنوب ىلا



#» 39 

 لع نك رك وبأ ىلب ةبويث د ةممث هيلع مالسلاو ةالصلا هيلع نال نكي لف
 الا ندلا ىلا داشرالاو ةبادجحلا ةممل لوسرلل معن مؤلسلا ةلعا ل ح

 روكدلاو 51 ءاع مكلئسأ ام ىلا هلوتل ىزجالاذده نا

 يف تلت ةن آلا نا نيبنررقت اذاو ىزح ةمعن لب ةمعنلا قلطم سبل انهه

 ها لضقأ هناو ركب ىبأ

 مث ءازبم لوس نأ نيبكلا هنماج ىف ىلع ١ جرخأو 1

 ركب ىبأ نم لضفأ ىلع نيلسر ماو نييبنلا دعب تبرغ الو سمشلا تملط ام لاق
 دجلاو لضفلا ىف امل ناكهدعل ةيرذ هنع هللا ىضر ركب وأ فلخ دقو

 هللا لاق ىتلا ةبرذلا ىهو ال فيك دمحلا هلو خماشلا عرفلاو يسارلا مدت

 ىفىل حلصأو ) ركب ىنأ نع ةباكح ميدقلا هباتك ىف اهتح ىف ىلاعتو هناحبس
 نسحأ مهنع لبقتن نبذلا كئلوأ نيملسملا نم قاو كليا ب لآ

 ( نودغو اونا ىذلا قدصلا دعو ةنلا باحصأ ىف مهتاثيس نع زواعتش و ازاتعأا#

 ىنأ ىف تاز مهريغو سابع نباو ىوغبلاو ىدحاولاو ىزارلا لاق ظ

 ةبترلاو ىنسالا فرششلا اذهب هتيرذو قيديصلا لل ل

 ةعبرأ ل جرل عمتجاالو هماقم هلل دحأ ماق الو هلثم مالا ا دع

 هريغلسو هيلع لص لوسرا ةءار تحن هللا ف نودهاجم دحاو نآ ىف ءابا

 وأ هونأو قيد ملا ركب وبأ هوبأو نحرلا دبع هوبأو هللا دبع انديس نآك

 ا نولذبي سو هياعللا ىلص هللا ل وسر عم مخ ةفاح

 ديصق يف ىلوق نمو ٠
 ادرشملا مانملا كنف ىدرو  اددبملاعومدلا لمش ىعجألا

 اددبم نيملسملا لم ىنيعي .
 ؛ 3 ا 00

 . ىرادقودينهابىعور خرفيا |



 نو « ١
 ذل ىلع ثحتو هيف ركب ىبأ نظ ققحو مي من رمالاب مع اديس ماقق

 ءأتناكو ناكملك قمالسالا رشلر متساوابعيج ركب ىبأ نديستاعورشم

 1 امهنع هللا ىضر ركب ىلا تانسح نم ةنسح ليق اكةديجملا

 | 1١ 4[ هل لعب اينو هنع هللا ضر هرابخأ ن :مةكلذف هده

 | ةميظملا لامتالا عينج ناو . هماقنم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دهب لجر

 ١ !مهفاختتسا نم ىدب ىلع وأ هيدي ىلع تمتامنا نيملا نيدلا اذهل تم

 28 قنا اهنجيسو ىلامتهلوق ميركلا نارقلا يف هنع درو امو
 هلا هير هجو ءانتبا الا ىزجت ةمعل .:رم هددنع دحال امو ىّري هلام

 5 ىذري فوسلو

 0 . عيمملا لوق ىف هنع هللايضر ركحب ىبا يف تازن ىوئبلا لاق
 2 قا لع ًايلقع اليلد ةب آلا هذه نم ىزارلا رخفلا مأمالا جرختسا

 1 1 ناتلأ#ةباآلا هذه ىف لاقف ركب ىلأ

 |آمت هلوقل قلللا لضفأ وه قنالا اذه نم دارملا نا ىلوالا ةلأسملا
 1 لخفالا وه مركألاو مكاقتأ هلا دنع مكمرك | نا

 ا اونو الديس دمن قلما لضفأ نا ىلع ةعمج ةمالا نا ةيناثلا ةلأسملاو

 /' ١١ ١ ا ذه لح نكع الو لع وأ ركب وبأ اما ملسو هيلع هللا ىلص

 0 ركب ىبأ ىلع ابلمح نيعتف اتلطم بلاط ىأ نبا
 لا اذه قحم ىف لاق هنأ ىلع ىلع ابل نكمي ال هنا لع ليلدلاو

 نا هنال لعىلع قدصإ ال فصولا اذهو ىدت ةممن نم هدنغ دحالامو

 | ٠١17 اكسو هيأ نم ةذحأ هال لبو هيع ذل ل نا ةيزإ

 0 اهؤازج بحي ةسن هلي :م لوسرلا ناك هيبربو هوسكيو



 #ي ١

 صمج هتهجوو حارجلا ن ةديبع وأ مارلاو

 ديلولا نب دلاخ هدوةب اشيج هيك الام اف لاو ةمتفل ثعلو

 هناكم ةنراح نب ىتثملا نيع وماعلا دئاقلا هلعجو ماشلا ىلا ادلاخ ف رص مث
 اب هيا نيت في يي ا

 سراف_ شيج
 تارفلا طش لا سراف كام لازاوةرساك الا ىلع قارعلا شيج رصتتاف

 تم اذا رمعللاقنأهتافو دنعر مركب وبأ انديس هب ىصوام رخآا ناكمث

 نع ةببص٠ كلفشت الو ةراح نب ىتثملا عم سانلا بدنت ىتح نيسمت
 1 مند 0

 ىفوت مث قمدالا مورال قبب. ملو امامت مورلا 3 اشلا شيج رصتتناو

 نيع مث ىتنل عم ثوعبلا ثعإ ثيحهتيصوب رم انديس لمف 0

 سرفلا ديب قبام ىلع ىلوتساف شيجلل ادئاق صاقو فا

 هنافو دعب مالسالا عفنبنا دارا هتعضائمرقيدصلاظ سرا ]

 هنكلو باطما نب رمح وهوهل ميداص أو هدعل سانلا ريخراتخاف هثايح ىف هعفن
 دتشاو مح امل لب ةفياللا باختنا ىف ىروشلا ًادبم لطبيف هسفن نم هرتخ

 نب رممل دبعلا ىف هراشتساف ىأرلاو لالا لهأو ةءاحصلا رابك عج هضر

 نب نامَع ركب وبأ اعدف هولسبتو هوراتخاو كلذ ىلع قفاو مهلكف باطل
 را يأ دف يدار عرت برأ عدلا قلل

 مو باطخلا نب زم مكلط تسنسا ىنا ) هدبع ىف ركب وبأ لاق دقو 2

 الف لدبو راج ناو هيف ىنأرو ه ىملع كلذف لدعو ربص ناذ اريخ ركل

 0 تد ددرأ ريفخاو بيلا ىلإ



 « اذ

 2 تاحوتفلا نع نئفلا ءافطا هنع ىلامت هللا ىضر ركب أبأ لغشي مو
 الف مورلا ةلتاتمل ةماسأ ًايهدق ]سو هيلع هللا ىلص هللا لوسز ناك

 ءأاسا فقو نودلخ نبا لاق برعلانم عقوأم مقوو ملسو هيلع هللا ىلص

 فش ركب ىبأ عم ماقماو ثعبلا اذه نع فلختلا رم نم بغرو سأناب
 .أ كرتأال 0 را ركن ىبال كلذ رمب غلباف أ مهدي نأ نم

 اا ىتح جرخ 3 ككاو جرخأ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رازت الون يكرتل ةماسالاتق كك" ار ةماساو ايشامشيملا ميشو مبين

 اقوهللا ليبسيف ةعاس ىدق ربغأ نأ ل ع امو تبكر الو نلزئنال هللاو لاف
 ؟ الو اوردنت الو اولنت الو اونوذمتال نأ يعاهوظفحافرشمب مكيصوأ هل
 الو هوقرحتالو الخع اوقرتالوةأرأاالو خيشلا الو لفطلا اولتهالو

 رف موق متورءاذاو لك الا الا اريمنالو ةرقب الوةاش اوحذن الو ةرحش

 ذاماوقأ ميما اذاو هل مهسفنأ اوغرذ امو مهوعدف عم اوصلا ىفموسقتأ

 1 برق اذلف هنعاو هحفامفي.سلاباوبرضاف الو اوكرتو مهسؤر طساوأ

 اموب نيميرأ باغو ةماسأ سهذذ اواكو هيلع هللا مسا اوركذاف ماعطلا

 3 ارفاظ ةنيدملا ىلا عجز

 اوت ىلع ركب وبأ مزع بتتساو رمالا ماقتساو برعلا تناد الف

 راىذلا وه ) هب هللا دعوامماعاو رصيقو ىرسك كام ذخأو تاحوتفلا

 ( هلك نبدلا ىلع هربظيل قملا نيدو ىدهملاب هلوسر

 درأ مورلا نم اهذخأو ماشلا حتفا ثمن نا هلم لوأ نم ناكف

 دوقيو نيطلف هتهجوو صاعلا نب ورمج اهدحأ دوقي شويج
 هتهجوو نايفس ىبأ نب ديزب ثلاقلاو ندرالا هتهجوو ليبج رش



 « او ش

 مكيلعتيل و دق سانلا اهمأ) لاقف سانلا ف يطخ نا هلم لمع لوا ناكف

 قوعطأ ىودوتن تاطخل ناو قريعاف لا 0 كريخم تسلو

 ( مكيلع ىل ةعاط الف هلوسرو هللا تيصع اذاف هلوسروهّللا ت تطاق

 ةيروتسدلا ةيمالسالا ةموكحلل ا ةسيفنلا ةدعاّلا هذه 7 :

 اجاجوعا ىف متيأر نا ) رمت انديسةملكك لذ ىف تروش ناو دحأ أ لك لبق

 ليما لوسر ةافودعل برعلا ثيلت مم(رك ىنأ دعب اهلل هناف ىنوموةف

 فيقثو نرقالا اعيمج اهاقعأ لع تصكنو تددرا ىتح ملسو هيلع للا

 ةرطمملا ةليللا ىف مقلاكن وملسملاو قافنلا منو ركب ىبا ىلعةمزالا تدتشاو

 بطح ا مظعو سو هيلع هللا لص مه دعفب وملا مالظاو مودعةرثكو ملقا

 ركب بأ الا نيملسملا فعضل مبكرتو برعلا ةملاسم ريشي لكوةباحصلا

 مهب قفراو سانلا فلأت هللا لوس ةفيلخاي هل لاقوديلا هنعهللا ىضررم ىتأف
 ارابجا كنالذخم ىتتتجو كترصن توجر ركب وأهل لاّتف شحولا ةلزئع مهاف

 أ ل رعشب ميفلأتأ نأ تبسع اًذ ام : مالسالا قارا وك ةيلعاملا ١

 الاقع نوعنم ولو ىدب, يف فيسلا كسمتس انييدماللا هلت ىقرتفم رحسل

 مزحأو ىقمأ هةدجوف رم لا
 ثعب لب ةدرلا لهأ لاتق نعدحأ هنئي لو هتمزع نع ركب وأ رمش 0

 ةءاحصلا رابك نم الجر رشع دحا هدوم ة ةنرس ةرشع ىدحا

 ةفادحو ةيمأ وأو ةنسح نا ليبحرشو همركعو دييلولا نواخ 3

 صاعلا نب ورميوةفيرطو ىرضملا نب ءالعلاو ديوسو ةحفرعو نصح نإ

 هيلع ناك أم ىلا م السالا اوداعاؤ هرضنب اعيمج هلا مهدداف ديعس نب دلاخ

 يضولرا 1



١ « ١4 + 

 ١ وهيلع أو ركب وبأ هلا دمحف رمح سلج ركب وبأ ماكت لف كلسر ىلع
 ابعل ناك نمو تام دق ادمحم ناو ملسو هيلع هللا ىلبص ادم دبعإ ناك نم لأ

 ٌْ و لاقو نوتيم مهناو تيم كنا ىلاعت لاقو تومبال ّىح هللا نا هللا

 2 ١ ]مالها لتكوأ تام نان لسزلا هلبق نم ثا دق لوشرألا

 خف .نيركاشلا هللاىزجيسو أيشهللا رضي 0

 اةد ل ىف ةباحصلا فاتخا ىتح كلذ ضقتنب لو ةنتفلا تاكسون وكي سانلا

 'رجه لحع هنفديف راصنالا ثبشتو ةكم ىف هنطو ىلا لقني نورجابملالاقف
 ذالن لطبو كلذناكف هيف تام ىذلاهمجضم تحننفدي قيدصلا لاقف
 0 | ١ 1 العال لس ةنفد ناكو ةقرقو ةنخ ىلا ىدؤي داك يذلا

 احصل زلتخا سو هيلع هللا ىلصهقلا لوسر نفد ايف هنع هللا ىضر ةشئاع

 الآقو انيف ةفالخلا نورجابملا لاق ذا ةفالملاا رمأ ىف ايظع رخآ ًافالخ ًاضنأ

 ةفاوم ركب بأ فقو ىتح انرصنو انيوا اننال نيف نوكنت نأ دب ال راصنالا

 ع نإ دعس ىلا راصنالا ثممتجاو ىراخبلا لاق هتدامك ف الخلا ضفو
 | ص بهذف ريمأ مكنمو ريمأ انم اولاقق ةدعاس ىب ةفيقسس ىف ( مهسيئر )

 هك أف ماكتب مب بهذف حارجلا ن ةديبع ءأوباطحلا نب رمو ركب ونأ

 تيه دق ىنا الا كلذب تدرأأم هللاو لوقي .رم ناكو ركب ونأ

 ][3سانلا غلب ماكتف ركب ىبأ ملكت مث ركب وبأ هغليرال نأ تيشخ ىنبجعأ
 ظ رم لات ةديبعابأ وأ رم اوميابف ءارزولا متأو ءارمالا نحن همالكىف
 1 و هيلع للا لص هللا لوسر ىلا انبحأو انريخو انديس تنأآف تنأ كسابن

 ]والا عير ف ةفالملا ركب وبا ىلوفسانلا هميابو هميابف هديب رمت ذخأف
 ةرشع يدحا ةنس



 هي :ْ ١0

 ةالصلاىف فوفص مهو نينئالا موب ناكاذا ىتح هسيف فوت ىذلا سو هيلع

 ههجو ناكمئاق وهو انيلا رظني ةرجدللا رتس لَو هيلع هلل ليم يا ل

 ص ىنلاةبور وسلا رب نان نأ انممبف كحضي مسن دبت مث فحصم ةقرو

 هللا ىلص ىننلا نا ن ناظو تصلا لصيل هيبقغ ىلع ركب ما سكت

 مكتالصا و تأ نأ لسو هيلع هلا ىلبس بلا انيلاراشأو ةالصلاىلا جراخ مسو هيلع

 ما هءوب نم فوت رتسلا ىغرأو

 ةيدخأ لقأ رك وأ نكي مف لسو هيلع هللا لص هللا لوسرز قو ْ

 ' هريغابفقي ىلا فقاوملا كلذ ىف فقو لب هنادح ىف هئم هتافو دعن مالسالل

 ملسو هيلع هللا لص ةدعإ مالسالا ىعادتل هالولو ةباحصلا ن

 بزرلا اهماقعأ لع * تصكت هيغس الواو .

 تحتفىتلا شويملا هجوو لخادلا ىف مالسالا ةملك ظح ىذلا وبف '
 لص هللا لوس ضبق .. رسديقو ىرسك كاماحل ند جراما ىف تاحوتفلا

 باطخلا نب رمح مفرو ٠ ٠.ضرالا مه تد .و ةباحص ١ جاف سو هيلع لل

 اونتفي موقلا داكسف سو هيلع هللا ىلص هنوع لوي نم لك لتق ديرب هفيم

 ىضر ةشئاع نع. باوصالر كب وأ مبمجرأ قح حيسلاب ىراصنلا نفك ِ

 تام ملسو هيلعدل لص هللا لوسرو نا ملسو هيلع هللا لص ىنلا جوز اهنع هل

 تنام هللاو لوم نع ماقف ةيلاعلاب ىنعي ليعامسا لاق حنسلاب ركب ونأ

 سف ىف عقب ناك ام هّللاو رمع لاو تلاق مو لام هلا لون

 ش فشكتف ركب وبأ ءاجف مباجرأو لاجرىدبأ ّن :ءظقيلفا هللا هثعبيلو كاذ ”

 تيفو ايح ثبط أو :تنأ ىبأب لاق هلدمف لسو هلل ىلص هللا لوسر

 فلاحلا أمنأ لاقق ججرخ مث ادبأ نيدتوملا هللا كقيذبال هدب ىسفت ىذل



 « ا

 ش راخبلا كلذ ىوراكميلا هجاوزأب حا تناكاهلاف اهنعهللا ىضر ركب ىلا تنب

 داذ شيخ ىلع هثمل ملسو هيلع هللا ىلصم ىبنا نا لاق صالا نب ورم نع

 رلا نم تلققف ةشئاع لاق كيلا بحا سانلا ىأ تلقف هتدتأف لاق لسالسلا

 سانال يمت, نا لسو هيلعمللا ىلص دارأ ضرملا هيلع لق' الف . اهوبأ لاقف
 ةفالخلا بتارم لوا ىهه ةالصلا ىف ةمالا ةماما تناكو هب نودتقتي هدعل

 18 ةفالخلا ىنمع ةمامالا تقتش .- تقتشا اهنمو نودلخ نبا لاق ملسو هيلع هللا ىلع

 0 1١ ١ اق نمو اناتم لاق قسم انندحىراخبلا ل اقركب ايااهف

 سو هيلع هللا لص ىنلا ضرم لا ىموم ىبا نع ةدرب وبا ىنثدح لاق ريم نبا
 (قيقر لجبرعنا ةشااع تلاق سانلاب لصيلف ركبأبأ اورم لاقف هضرم دتشاف

 ددامف سآنااي لصياف ركب أبأ اورم لاق سانلاب لص نا مطتسي ل كماقم ماق

 اصف وسلا ءانأت وب سحاوص نكناف سانلاب لصيلف ركب ابا ىرم لاقذ

 3 لاق فسوب نب هللا دبع ان: كوع. :لسوة لعبا ىرص ىلا ةايح ىف سانلاب

 . :ا اهنء هلا ىضر :نينمؤملا مأةثلاع نغ هيبا ن 6 نماشه نع كلام

 ءااق سانلاب صن كبر ا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا
 لصيلفر# رفءاكبلا نم سانلا عميل كماقمىف ماق اذا ركب ابا نا تلق ةشئاع

 : | 7( تارك إلا نادأ ىلوت ةصخمل تلقت ةعناع ت تلاّمف سانلاب

 2 هللا لوسر لاق ةصفح تامنذ نسانلاب لصيلق رمجعرف ءاكبلا نم سانلا

| 

 ربخا لاق ناماوب| انثدح. اريخ كننم بيصال تنك ام ةشئاما ةصفح تلاقف
 ءىبنلا عبت اكو ىراصنالا كلام نب سنا ىنربخا لاق ىرهزلا نع بيمش

 (ىلص ىنلا عجو ىف مب ىلصي ناك ركب ابا نأ هبحصو همدخو ملسو هيلع هللا



 ىف نودلخ نبا لاق : هدحو شيرعلا يف ىنلا عم ردب هبت يف ناك ىتح

 ةماعلا هتامبم يف مهضوافيو هباحصأ رواشي ملسو هيلع هللا للص ناكو ةمدقلا
 نيذلا برعلا ناكف ىرخا تايصوصخ ركب ابا كلذ عم صخو ةصاخلاو

 هريزو ركب ابا نومسي ىئاجنااو رسعيقو تكف الاوحاو لودلا اوفرع

 دوم ماقو برعلا تنادو ةكم تحتفو حتفلاو هللا رصن ءاج ىتح اذكه

 لكلو ةماتسا تركو ةمالعا تعاذتو كدا مدهو ماثالا ىف مالسالا

 لسو هيلع هللا ليص هن نيكي ترفو لا دست ا

 هللا نا ل لاقو سانلا ٍلسو هيلع هللا 0 هلل لوسر بطخ ىراخبلا لاق

 وأ ىبف لاق ة هللا دنع ام دبعلا كلذ رات+اف :دنع ام نيبو ايندلا نيب !دبع

 ناكف ريخ دبع نع سو هيلع هللا لمد هللا لوسر ربي نا هناكبل انبجمف

 هللا لوسر لاق انملعأ ركب وبأ ناكو ريخملا وه لسو هيلعللا ىلص هللا لوس

 منك وأو ركب ابآ هلامو هتبحص يف ىلع سانلا نمأ نم نأ ملسو هيلع هللا

 نيقببال هتدومو مالسالا ة وساركلا كلان ىف رربغ الياخ اذ

 ٠ ها ركب ىبا باب الا دس الا باب دجسملا

 هتكيهمو هريغ ىلع ر تبر ىلا زيت ىلا سو هيلدا لسانا الأ ٠

 ىرخا ةعقاو ىف مسو هيلع هللا لص هيلع لدو ًاضيا كلذ ىلا راشأ دقو ا هدعن ةمالا ىلع ةفالخ
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 ويواتتليل انيرسوأ انيحافةكم نم انلحترا لاق مكتوبلطي نوكرشملاو ةكم
 واف لظ نم ىرأ له ىرصبيب تيمرف ةريبظلا مئاق ماقو ائربظأ ىتح
 | الصرف م توف امل لظةيف ترظنف اهب ةرخص اذأف هيلا

 “ مسودهيلع هللا لص ىنلا عجطضاف هللا ىنأي مجطضاهل تلق من هيف سو هيلع
 وسبب مغ ىعارب نأ ذاف ادجأ بلطلا نمىرأ له ىلوح ام رظنأ تقلطا

 . 5007 هل تلقف هتلأسف اندرأ ىذلا اهنم ديرب ةرخصلا ىلا همنغ

 1 لاق نبل نم كمنغ ىف له تلقف هتقرعف هامم شيرق نم لجرل ىأق
 اهترمأ مث منت نم ةأش لقتعاف هترمأف ممن لاق انبل بلاح تنأ لهف تلق

 ١> بر اذكه لاتفهيفك ضفن,نأ هترمأم رابغلا نم ابعرض ضفنب
 أ ىلص هللا لوسرا تلمج دقو نبل نم ةبثك ىل بلحف ىرخالاب هيفك
 ظ ٠171| 1) قح نال ىلع تنيصف قزح ايف لع ةاوادأ لسو هيل
 ١01١| | لع ظلال هظاوفإسو هيل هلل لس ىبا ىلا <
 راف ىلب لاق هللا لوسراب ليحرلا نآ دق تلق م تير ىتخ برش

 رفىلع مصب نب كلامنب ةقارس ريغمهتمدحأ انك رديرف انوبلط؛موقلاو
 3 ا ورم ال اقف هللا لوسراب انقل دق باطلا اذه ثاقف

 لل ىو ركب ىبأ نع سنأ نع تباث نع مايه انئدح نانس نب دمح

 ةدق تحن رظن مهدحأ نأ ول راغلا ىف انأو لسو هيلع هللا ىلص ىنال تلق

 !مهلاث هللا نينئاب ركب اياب كنظام لاقق انرصن ال

 .دو مالسالا قثوتساو ةندملاب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رقتسا مث

 و لوف لك يف قبسلا هل ىنلا عم ركب وباو اجاوفا هللا نيد يف سأت'ا

 ٠ صخب الاع هصخم وهو ابلكد هاشملا دبش دقوا رضحالو ارفسهقراغيال
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 ل نع نفل سو 4 هيلع هللا لما لوسر ساجو سانال ركب وب

 1 تخل يحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ري مل نمم راصنالا ن ,

 اا لوسر سما راق

 دما وزب مردعوس فوعن ورم ىنب ىف ملسو هيلع هللا لص هلل 0

 0 هيلع هللا لص هلل لوسر هنف لبصو ىوقتتلا ىلع سسأ ىذلا دحسأ

 ىلصل رفرلا دحين كتر وو سانلا هعم ىثمي راسف هتلحار بكر

 اديب ناكو نيملسملان لا هيف نصي وهو ةنيدملاب 2 هيلع :

 لوسر لاقف ةرارز نب دعس رح> ىف نيفيتي نيمالغ لبسو ليهسل ر

 اعد مث لزتملا هللا ءاش + نأ اذه هتلحاو هب تكرب نيح ملسو هيلع لا لص 5

 ادحسم هدختيل ديرلاب اممواسف نيمالغلا ملسو هيلع هللا 05 هللا لوس

 ىلبص هللا لوسر قفطو ادجسم هانب مث هلل لوس اب كل هبه لب ال الا

 لاما اذه)نإلل لني وهو لوقبو هناينب ىف نبللا مد لمني مسو هيلع 4

 ةرخ الا رجأ رجالا نا مهللا ) لوةيو(ربطأو انبر ربأ اذه . رييخ لامم

 نبا لاق ىلع ل نيدلملا نم لجر رعشا لثمتف(ةرجابملاو راصنالا 7

 تا سو هيلع هللا لص هللا قوي ثرداحالا يف انغلسإ و بأ

 ْ ها تيبلا اذه ريغ من ْ'

 قدا أ نع لاارسا اد اخاملا هللا كيع ا (ىراخبلا فو)

 رشع ةنالثب الحر بزاع نم هنع هللا يطل كب وأ .ىرتشا لاقادلي لأ

 ىتحال بزاع لاف لخر ىلا لمديلف ءاربلا رم بزاءل 5 5 ل ف |
 5 5 5 3 8 لاا 3

 نم امجرخ نوح مو هباع هللا .ليص هللا لوسرو تا | .تءاص فيك ان
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 0- « اذ 5

 ذأ تح مالزالا تيضعو ىسرف تبكرف هرك أ ىذلا ع مهرضأ '

 : "ركب باو تفشل وهو مسو هيلع قا ص هللا لوسر ةأرف تعمس

 اهنعتررخف نيتبكرلا اتناب ىتح ضرالا ىف ىسرف ادن تخاس تافتلالا
 توتا الف امدب جرخم دكت ف تضف امرجز

 ْ | ادي رئال اذا ةعئاق

 ركا ىذلا جرخف مالزالاب تمسقتساف ناخدلا لشم ٠ ءامسلا ىف مطاس

 يقل نيح ىسفن ىف عقوو مها ىتح ىسرف تبكرف |وفقوف نامالاب مهنيدانف
 1 هنو هلعدما لص هللا لوسر رما رهظيس نا مهع سيلا نم تيقلام

 رض رعو مهم سانلادب ربامرابخا مهم ربخاو هن ةيدلا كيف اولمح دق كلموق نا هل

 رثكي نأ هئلأسف انع فخا لاق نا الا ىنالأسي ملو ىنازرب ف عاتلاو دأزا

 )ش مث ذأ نم ةنمقر ىف بثكف هريهف نإ رماع رمأف نمأ تاثكا نإ

 نيرا نب ةورع ىربخأف باهش نبا لاق ل هللا للص هللا لوسر

 جن 1و6 نييللا نم بكر ىف رييزلا قل لسو هنيط هللا ىلص هللا لوسر

 ” ركب اباو ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر رييزلا اسكف ماشلا نم نيلفاق

 من لسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر جرخم ةنيدملاب نوملسملا عمسو ضايب

 ْ ١101| عذر ىحمنو رطتني ة ةَرخلا ىلا ةاذغ لك نودفب اوناكف
 ا دوج نم لنجد ىف وأ موي ىلا اووا الف مهراظنتا اولاطا ام دعب امون

 -و هع هللا لص هللا لوسرب رصبف هيلا رظني رفال موماطا' نم لا

 و ىلعأب لاق نأ ىدوهلا كلم لف بارسلا مب لوز نيضيبم هباحصأو

 أت جالسا ىلا نوملسملا راثف .نورظتنتىذلا مكدج اذهبرعلا رش داما

 زأ ىتح نيمملا تاذ مهب لدعف ةرمأ رهظل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم نينثالا موب كلذو فوع نب ورم ىنب ىف مهب
 تف لوالا عيبر رهش
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 رمأ ع مسي الف تنابك ةكمب شيرق عم حبصيف رحسب |ههدنعنم ديف نفل
 ىعربو مالظلا طلتخي نيح كلذ رب امهنتا, ىتحداعو الا هب ناداتكي

 نيح ام-مبلع اهحبريف ملغ نم ةحنم ركب ىنأ ىلوم ةريبف نب رماع امهلع
 رماع اهب قمتي ىح نبل وهو لنسر ىف نايتبف كلشدلا نم 00 ١

 لوسررجأتساو ثالثلاىلايللا كلت ىف ةليل لك ىف كلذ لعفي سلفن ةريبف نبا

 رهاملا تيركلاو اتيرخ ايداه ليدللا ىنب نم الجر ركب وأو روق هلل
 رافك نيد ىلع وهو ىمهسلا لئاو نب صاعلا لآ ىف افلح سمن دق ةءادحملاب

 امهتاحارب لايل ثلن' دعب روثراغ هادعاوو امهتلحار هيلا اعفدف هانماف شيرق

 قيرط مهب دخاف للدلاو هيف نب رهاع امهغم قلطناو ةثالث حبص

 نبا وه ىملدملا كل نب نمحرلا دبع ىنربخاو باهش نبا لاق لحاوسلا
 لوش مشعج نب هقارس عمس هنا هربخأ هابأ نا مشعجن.كلام نب هقارس ىخأ

 ىناو سو هللا ىلص هللا لوسر يف نولعجي شارق راغكا لنسر انءاج

 سلاحم ىف سلاج انأ امنيف هرسأ وأ هلتق نم امهنم دحاو لك ةءد ركب

 ىنا هقارسايل اقف سولج نوانيلعماق ىتح مهنم لجر لبقأ دم ىنب ىبوق
 تفرعف هقارس لاق هباحصأو ادم اهارأ لحاسلاب ةدوسا افنا تيأر دق

 اتنتغأ: اوقلطلا نالفوانالف تيأر كنكلو مهب اوسيل مهنا هل تلقق مه مهنا

 ىسرفب جر نا ىيراج ترمأأف د تاجدق كيف مناع يللا قا ١

 تيبلا رهظنم هبت جرخف يعرتذخأو ىلع اهسيحتف ةكا ءارو نم ىهوا
 اهتبكرف ىبرف تينأ ىحن هيلا تضفخو ضرألا ةلدرا تططحف

 ا هي ىبرف ل تنراف ميس تسول
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 اف ىتمذ ىلا مجرت نا اماو كلذ ىلع رصتفت نا اماف هياع كل تدقاع

 [ ىف ركب وبأ لافف هل تدقعلجر يف رفخأ ىلا برعلا عمسن نامحأال
 هيلع هللا ىلص ىبناو و لجو زع هللا راوجن ىضرأو كراوج كيلا

 ١ وب ملسو

 و نيتبال ني لختاذ مكئرجه راد تيأر ىنا نيملسملل ىنلا لاقق ةككب

 هللا ضرابرجاهناكنمةماع عجرو ةنيدملا لبق رجاه نم رجاهف ناترحلا
 وايلع هللا ىلص هلا لوسر هل لاقق ةنيدملا لبق ركب وبأ زجتو ةنردمل ىلا

 ذأ[ ىنابكلذ وجرت لهو ركب وبأ لاقف ىل نذوب نا وجرأ ىتاف كلسر ىلع

 ةلعو هبحصيل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر ىلع هسفن ركب وبأ سبحف من لأق

 ة باهشن|لاق٠ربشأ ةهرأ طبملا وهو رمسلا قرو هدنع اتناك نيتلخار

 هبظلا رحب ىف ركب ىبأ تيب ىف سولج اموب نحن امنيف ةشلاع تلاق ةورع
 يل ةعاس ىف ًامنفتم ملسو هيلع هللا لصدلا لوسر اذه ركب ىبال ل |ئاق لاق

 ةعاسلا هذه ىف هب ءاجام لاو ىنأو ىبأ هل ءادف ركب وبأ لاقف اهفاننأإ

 لخدف هل نذأف نذأتساف سو هيلع هللا لص هلل لوسر ءاحف تلاق وا

 ءاعا ركب ونأ لاقق كدنع نم اراب قال كيسا لما

 ؛ بأ لاقف جورللا ىف ىل نذأ دق ا لاق هللا لوسراي تنأ ىنإب كلهأ

 1 معن ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقق هللا لوسراي تنأ ىناب ةباحصلا

 ذاع تاف.نيتاه ىتلحار ىدحا هللا لوسراي تنأ ىبأب ذخف ركب وأ

 ا[ تنب ءامسأ تءطفف بارج ىف ةرفس ال انعضو زاهملا ثحأ اههان زهجف
 للكاتب كلذ باوملا ف ىلع هب تل اهتاطن نم ةمطق ركب
 ول لبج قرافب ركب وبأو راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قمل مث تلاق
 ”باشمالغوهو ركب ىبأ نب هللا دبع امهدنع تيديلايل ثالث هيف انمكف



 ني ااه

 هللا لص ىنلا اوردابق ةمانلا ا وسخو نتيرف لع زال 5 مالسالا
 ىف زازللا جرخأ . ٍبطخ لك هنع مفدب ركب وبا نت اني

 اولاق  سانلا عجشأ نع ىنوربخا : لاق هيدر مرك ىلع نع ةدنفم]

 ونأ سانلا عجشأ نكللو هنه تفصتنا الا ادجأ تزرايام ىلإ ن1 0 تنأأ

 هئحو اذهف ف شيرق هتاذخأ دقو سو هياع هللا لص هللا لوسو تي ركب

 تناوق لات ادحاو اهلا ةمل لا تايح ىذلا تنأ نولوتي مهو هلثتي اذهوا

 لوقي وهو اذهلتلتبو اذه ءىجو.و اذهب رضي ركب وأ الا دحأ انم ان دام

 نوعرفل ا نمؤمأ مكدشن أىلعلاق من هللا ىبو لوي ن د الجر نولتقتأ مكسليو

 . هناعا نلعأ لجر اذهو هناما مكب لجر كاذ ركب وبأ مآ ريخ

 نيكرشملا ةءادهو نيدلا ىلا ةوعدلا ىف ةراهموهليل لمعي ركب وأ لزب 1
 ىف ىراخبلا لاق ًاراطخاو بعاصم هنغ هدعقي الو !رابج كلذ ىف سهربال

 ًارقيو هيف ىلصي ناكو هراد ءانفب ادحسم ىتتباف ركب ىلال ادبو : هحب
 نورظنيو هله نوبحعي مهو مهؤانباو نك رشملا ءاسن 03 فذقنيف نارقلا

 فارش كلذ عزفأو نارقلا أرق اذاهينيعكاءال ءاكب الجر ركب هأ ناكو هيل

 شيرق يف افي رش الجر اكو ) ةنغدلا نبا ىلا اولسسرأَف لق يلا ١
 00 انرجأ انك أنا ولاقف مهيلع مد قل ( نيكرشملا نم ركبابأ راجأ

 هرادءانشب 1 ىتاباف كلذ زواج ىف هراد ىف هير دبع نأ ىلع كراوحي

 ناف هبناف انئانبأو انءاسف تفي ناانيثج دقاناو هيف تءارل 00
 كلذب ناعي نأالا ىنأ ناو لعف هراد ىف هنر دبعي 90 أ .

 ركب ىنال نيرقم انساو كرفخت نا انهركدق اناف كتمذ كيلا درب نا هلل

 ىذلا تملع دق لاقف ركب ىبأ ىلا ةئغدلا نبا ىتاف ةشئاع تلاق نالعتبسأ



 مفر ند سو ا
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 ركب ىبأ لزنم أف مدن رم نا مثاثالث ركب ابأ ب كل هللا رقي لاقف كيلا

 لمجف ملسف لو هيلع هللا بص ىبلا ىلا ىنأف ل اولاقق ركب وبأ منأ أسف

 . ر ىلع انجف ركب ونأ قفشأ ىح رعمتي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هجو
 و هيلع هللا لص ىنلا ل !اف نييرم لظأ تنك انأ هقاو هللا لوسر اي لافق

 هو هسفنب 00 ا نا

 هأ نيتارم ىحاص ىلوكرات مث

 ٍبرعلاّت الاجر ىعد ناكملا كإدب شارق نم وهو ركب ا
 ْ مهدي داتصو مهرابك نم ريثكلا ملسأو هب اودنقاف مالسألل مهفارش ءأو

 م!بصنو هدوم تدبثو مالسالا زاعاف مهاثمأو رييزلاو ةحلطو نافع نا

 ةامأو هلايع كرو ىذانملاو ىلاوملاو ةماملاو ةصاخلل هسفن هديرأتل ركب

 -ا ىلاون ىلع ناعأو اريثك ناكو هلام كلذ ىف لذيو ءادعالا ىد نيب

 لصف لوسر نأ هحيحص ىف لسم ىور . كلغ ا ند قوفحو

 نإ لاقو : هنا ركب وبا هتبحصو هلاع ”ىِلع سانلا * نما نا لاق ملسو هيلع هلل

 ىلع نيمو لكلا لمحتو فيشلا ىرقتو محرلا صنت ركبربا اب كنا هنغدلا
 ا ها قملاسئاوت

 لس يلا نم رك وبا بلط ةباحصلا نم رفن مالسالا ىف لخد الف
 عمتجا امل لاق نك اسع نبا ربخا . نيدلا رابظاب ناعتسي نا سو هيلع هلا

 لوسر ىلع ركب بأ ملأ نيثالثوفل اوناكو لسوهيلءهللا ىلص ىتنا باحضصا

 , ركب وأ لزب لف ليلق انا ركب ابأأي لاقق روبظلا ف لسو هيلع هللا لص هللا

 00010 01و نوماس لا قزفتوربظ ىتح لسو هيلع فا لص هه لوس يلع
-7 

 *.أهت .| |إف .هلؤسروللا ىل ابعاد طخ نملوأناكف ًانطخ س انلا ركب ؤبأ



 #« اع وب

 « نوثالثلاو عساتلا لصفلا » :
 00 لم ثلا لوفر ةغلخ دنع اللا نر ناسا ا

 دوممك هرون جيبتاف ايندلا ىف مالسالا روبظ ىلاعتو كرابت هللا دارأ
 ن هلأ ل بع نب دم اديس ىمشاملا ىنلا ثعبع برغلا رز دل

 اعد ةنس نومنرأ هرمع غلب الو ةكمب لسو هيلع هللا لبص كلوا باطلا د 1

 ناكوتح كلذ هيلع هموق رك ري ذنو اريشب مه ماقو لات هلل ىلا س ْ

 نيبلسو هيلع هللا لص وه اهنيو . بحل وجأو ليج لالا ط١

 ركب ونأ هب نما ا نيركنملا ءاطوضو نيضنبملا دقحو نيبذكملا بذكت

 . امالسا سانلا 0 ناكو ةفاحق ىنأ نب هللا .دبع همساو هنع هللا ىلا

 المفاع ركيرابأ كاخأ كذلف . ةقححخأ نار
 المجحامب اهافوأو ىننلاالا 1خلدعأو اهاقتأدارلا 0
 السرلاقدص وهن سانلالوأو هديشم دومحملا لات نا

 شإرق ىف تالامحلاو تايدلا ةءبالو هيلا تهتادق كاذ ذا ركب وبأ ناك

 نع مف نبع ابابم هون نيصرلا ىأرلا بحاصو مهيف موقلا م دقم ناك
 شيرق اع برملاه وعدن تناك ىتح ملا هد مهرابخأو مهماسنأ ل
 ىراخبلا ثادح . نيملسلال ريمخلا ةءاو.نيدلل لابقالا ةحتاف همالسا ن 3

 ىلص ىنلا دنع ايلا تنك , لاق هنغ هللا ىضو ءادز ىنأ نع ١

 لاقفهتبكر نعىدبأ ىتح هيون فرطل خا ركب وبأ لبقأ ذا سو هيلع ا

 : نبانيبو ىني ناك ىا لاقو سف رماغ دف مكبحاص امأ سو هيلع هَل ىل

 تانقأف ىلع ىبأف ىل رفغي نأ هتلأسف تمدن مث هيلا تعرسأف ىن بال
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 أكف ديزي ةعيب ىلا وعدب بنما ىلع ةيواعم دمق عفان نب هللا دبع
 مالك ناكف ركب ىبأ نب نحر دبعو ريبزلا نباو ىلع نب نيسسحلا

 و لفن ال هناكم ىرسك ناك ىرسك تام اذإ ةيلفّرعأ ركب ىنأ

 ' | ١ ١ ديزل هيلا ىنانأدسب مرح فلآ ةلاع ةيواعم هيلا ثمنو ًادبأ

 جرخف ىايدس ىد عيبأ لاقو اهذخأ, نأ ىنأو نمحرلا دبع

 موبأ لاق ةيواعم نب ديزب برا تن لص ا تاف ةكضب
 ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نا نولوقي هنع هللا ىضر

 3 ةأف تام

 ند ةكب ىلا لو ةكم نم لايمأ ةرشم وحن ىلع ىشبلا هل لاق
 هولا مأ ةشلاع هتخأب هنوم ربخ لصنا الو اهمأت ةمون ىف وت هنا لاهو

 هش زاكو هزبقْ لع تفقو ىتح ةجاح ةنيدملا نم تملط اهنع هللا ىضر

 تلثتو هيلع تكف

 هب نأ ليق ىتحرهدلا نم ةبقح ةعذج قامدنك انكو

 ءالل تن ملعاجا لوطا .اكلامو ىنكاترضتالف
 ْ 8 نيسخو ثالث ةنس هنع هللا ىضر ةنافو تناكو



 « ذا ' 1

 « نوثالثلا لصفلا» 0 1

 ( ىسيع ذاتسالا ) ظ

 « نوثالثلاو ىداملا لصفلا »

 ( هنع هللا يضر نابعش ذاتسالا )

 « نوثالثلاو ىناثلا لضفلا »

 ( هنع هللا ىضر ضوع فرامل ذاتسسالا ) ظ ش
 « نوثالثلاو ثلاثلا لصفلا »
 ( هنع هللا ىضر دواد ذاتسالا )

 « نوثالثلاو عيارلا لصفلا »
 ( هنع هللا ىضر دم ذاتسالا )

 ( نوثالثلاو سماخلا لصفلا »

 ( هنع هللا ىضر حون ذاتسالا) 2

 « نوثالثلاو سداسلا لصفلا »

 ( هنع هللا ىضر ةحلاط ذاتسالا )

 « نوثالثلاو علاسلا لصفلا »

 ( هنع هللا -ىضر قيدصلا هللا دبع ىديس )

 < نوثالثلاو نماثلا لصفلا )ف
 ) هنع هللا يضر قيدصلا ركب بأ نب نحرلا دبع انديبس ) 1

 ىضر ةشلاغ قيقش وهوهّللا دعابأ كف ركل نمحرلا دبع وه ٠

 ركب ىأ ن نحرلا دبع ناكو مسو هيلع هلا ىلص ىتلا بحص دقو اهنع

 ديلولا ن نب دلاخ عم ةمائلا رضحو همهسل مهامرأو شيرق لعر حالا



1 : » 0٠١ 

 ارخا نم هلح طقسأو هسفن فقاولا منمو نيمهرد ةضفلا نم موب لك

 ظ ال0 ةيفعو منو ترذوهدالوأو هالعأ هيلا راشلا مجن خيشلا انالوم

 . نييعرش اطاقساو ًامنم روك ملا فقولاب قاقحتسالاو سردتلاو رظنلا

 رخأدقو ةحاصملاو ظلا نم روك ذملا فقولا ةهملو هسفنل كلذ ىف ىأر
 امو ةقدصلا هذه هيلع تفتوأ سحلا فقاولا اذه رفظملا كلملا ىلوملا

 ايرخو هنامرح هب مرح ىذلا ىلاعت هلل ميرحتب ةمرحم ةفوقؤم ةقدص

 : | .1 (709 نمجأ مهط هلل تاواص هلسرو هئايبأو هكلالم

 الن رخآلاءويلاو هللب نمؤي دحال لح الف انمأو سانلل ةباثم هللا هلعج
 ل الو هلهأ نم سيل نم ادحأ ةيف لخد الو هنم ايش الو فقولا اذه

 ىف فسوو ركحذ ام ىلع سبحلا فقاولا اذه هلعج ام نع هنم أيش

 اعل هللاو هرزو صتخاو ماب ءاب دقق هب رمأ وأ كلذ لمف نف باتكملا

 9 01 01 نيلاطلا عفني ال موب هلعفب هيزاجمو هيفاكمو هبيسحو هبيلط

 هديعو هيلع قحبف هللا ةممن فلاخ نأ دحأ رذحيلفرادلا ءوس مهو ةنعللا

 ْ ولج لات هلوقلو نلاظلل داصرمابوهو نيكيسملا قاعمو نينسحملا ىزاجم

 1 ب أذ ميش وأ هه مهيمن نأ هرمأ نع نوفلاخم نبذلا ردحيلو

 دلا ىريخ هيدل عمجو ةرهازلا همايأ هللا 0 ىلوملا كلملا نذأو

 |0115 يلع دابشالاب لودملا دوبشلا نم دمع ناو ةرخآلا#

 ددحأ أ كرابلا لاوش رهشنم رشع نماثلا ب كلدب هيلع اودهشف

 ا ةنامسجو نينامو ىدحا ةئس



 بينتسي نأ هالغأ هيلا راشملا فقاولا طرشو سهذملا عفاش ملا لهأ ع !ش

 ةيعفاشلا ةداسلا ءالع نم ةءانتسالل الهأ هارب نم روكذملا سيردتلا ىف

 ىلع روك دما سردلا نو رضحبةبلط ةيمفاشلا نمرافن أ ةسخخر رمي نأ هل لعج

 ةداعلا ىلع روك ذملا سردلل ًاديمم سهذملا ىفاش معلا لهأن م ًاصخشو ةداعلا

 انالومل روكذملا قولا عير نم فرضي نأ هالعأ هيلا راشملا فقاولا طرشو

 موبلك ىفهدعب سرردتلا هيلا لوؤي نمو هالعأ هيلا راشملا سردملامجن خيشل

 هاربام ديعمللو ةبلطلل فرصينأو سيردتلامواعم نع مهارد ةتس ةضفلا ن
 لضفاَمو هدانا هللا ئذئيو ةالعأ هللا راقملا سردلا محي خبشلا انال

 ةروك ذملا ةسردلا اصم ىلع فرصي روك ذملا فق ولا منيب نم كلذ دنا

 ىلع رظانلا هارب ام ىلع كلذ ريغو ءامو ليدانقو رصحو تبز نمت ىف هالعأ

 هفقو ىلع رظنلا هالعأ هيلا راشملا فقاولا طرشو هداهتجا هيلا ىدؤيو كلذ

 لوط ادقزوو يشن ناخب ىلاعت هللا ءايحأ هناح ماا ةلا ْ

 نُع تام ذاق ءاش نمل هن ىصاوبو هصوشو هديص نأ 0١

 هنيلع ةءالولاو كلذ لع رظنلا ناك ضيوف الو هانسا لو اير 0 0
 ةدمدالعأ هيلا راشملا سردملا قيدصلا محن خيشلا ىلاعت هللاب فراعلا انال ول

 نمم م هيقعوهلسنو هترذو هدالوأ نم دشرالاف دشرالل هدعن نم من هنأيح

 ش دحأ مهنم دجوب مل اذاف قيدصلا ىن , نم ةيعفاشلا ءالع نم صل كلا

 نم من كاذنيح ةبرصملا رايدلاب ىعفاشلا ةاضفلا ىضاقل كلذ ىلع رظنلا نآك

 ىف ةروك ذملا ةسردملا ىلع رظانلل لعجو ارج مهو هتفيظو ىلب نمل هد

 الطالب را,



 « غو

 الو نهرب الو غابي ال ًايعرم ًاحبرص ًاسبحو ًايعرش ًاحيحص ًافقو ىعرشلا
 رعامتاق هذوقعنم دقع لحن الو هضعبي الو هب لفاني الو كلمت الو بهو

 0 ثري نأىلا هيف ركذت ىتلا هليبس ىلع البسم هطورش ىلع ًاظوفحم هلوضأ

 ' و ةالغأ هيلازاشملا فتاولا شن أن يثراولاريخوهو اهلع نمو ضراالا ىلاعن

 ةنئاكلا ديبملاو ةبلطلاو ا سردلا لعو ةيوقتلا ةيمفاشلا هتسردم ىلع اذه

 ةروايلا رصحلا بردي ةفورعملا امن ءقرشلا نالا نم ةروك ذملامويفلا ةنيدمب

 لوالا دحلا ميرأ دودج اهيلع لمتشيو اهعمجتو اهم طيح ةيكلاملا ةسردمل

 فو ةيكلاملا ةسردم ىلاو املا كولسملا قيرطلا ىلا ىهني ىلبَقلا وهو

 دحلاو ظعالا جيلا ىلا ىهتني ىرحبلا وهو ىثأثلا دحلاو اهب عورش

 اي ىبرغلا وهو ميارلا دحلاو ةيكلاملا ةسردم ىلا ىهنني قرشلا وهو

 ؟ مظعالا جيلخلا ىلا ذفأت قيرط امهني لصفي كانه ىذلا دجسملا ىلا

 ا 11 للة مردم ايل ىلا اينوقجو اباقسو امولعو اهدودحو

 الالعأ هيلا راما فقاولا طرشو هالعأ هيلا راشملا فقاولا مهنيميس نيذلا
 ًالسالا خيش انالومو انديسل هالعأ ةروكذملا ةيضاشلا ةسردملاب سيردنلا

 اقارشألا ىلأ نيلسزملا ديس قيدص ةلالس نيملاصلا فلسلا ةيقب نيملسملاو
 زابعشدماحلا ىبأخيشلا انالومننا ىسيع مراكملا ىنأ خيشلا انالوم نبا محن

 ًآلدلا ىف مهرارسأو مهمواعو مهن ريب ىلاعت هللا عفن ىففاشلا قندصلا

 ظعالا مامالا بهذمل نيداقملا هبقعو هلسنو هتررذل هدمن نم مث ةرخآلاو

 هناكرب نم نيمل م ا ىلعو انيلع ىلاعت هللا داعأ ىعفاشلا سنردا نب دمت

 7 أو مهرسأب قيدصلا مجن خيشلا ةيرذ تضرقتا اذاف ةرخآلاو ايندلا



 7 ١١ )د ظ

 رجأ عيضي الو نيقدصتملا بيثيموبهئازجيقلزلاو هيدل زوفلاو هدنع ةليسألا .

 ةيحان ىضارأ ل ماك عيمجكلذوهيف هرك ذىنأب ام عيمجم نيلماعلا نم نسحأ نم .

 نيضرالا عيججو اهديدحتوامفصو نعىننت اباحى ةربش اهلومويفلاب ةروقتملا .
 جارختسابةفورءملاةياغلاب امهادخا ةفورعملا ةروكذملا مويفلاة نيد.« رهاظل ىتلا

 ةروك ذملا ةنيدملا نم.ىبرثلا فناللا نم ضرالا هذهو نيعم نيمآإلا ةينبلا

 ةباغلاب ةفورعملا ضرالاب طيحيو ةيلبقلا ةفئاطلاب ىرخالا ضرالا فرعتو
 ىبقلا وهو لوالا دحلا منرأ دودح اهبلع لمتشيو اهعمحو اهرك ذ مدقملا

 . دطاوحرف حبايب ةفورعملا ةيحانلا ضرأ ىلاو قاقبب فرعت ضرأ ىلا ىبهذي.
 بيقتتلاب فورعملا ناتسبلا ىلاو مظعالا جيلخلا ىلا ىهني ىرحبلاوهواهم ىناثلا

 وهو ثلاثلا دملاو هرظنملا ىلاو ىرقملا ةئرو كلم ىف نآلا ىرحبلاو ادق ْ

 ىنرغلا وهو علارلا دحلاو هفئاطلا ىلاو لوطمب فرعي حياخ ىلاى هش. قرشلا|

 طابنتسالان ةفورعملا ةيحانلاضرانييوضرالاه دهن 0 كانه رسج ىلا

 طينتسم درفم ف رعب جيا مظعالا جيلخلا نم ضرالا هذهب رشوهنرقسرو
 ضرالاب طيحو ضبق مرا قلطملا ءاملا غابمو ىنبم بابو ةينبم ةصحب املا

 لمتشيوابعمجمو ةروك ذملا ةنيددملا نم ليبقلا تناحلا نم قالا ةفورعمللا

 ةفورعملا ةيحانلا مرا ىبهنني ىلبقلا وهو لولا دحلا ملرأ دودح لع

 هياغلا , فورا ضز الا اخ ىلا ىبش ئرخنلا وهوقاثلا دحلاوحرف حيلببا

 جيلخىلا ىهتني قرشلا وهو ثلاثلا دملاو باتككلا اذه ىف اهركذ مدقلا

 حيلخ ىلا ىهتنب ىنرثلا وهو علارلا دحلاو ًاضيأ حرف خاب ةفورعملا ةيحانلا

 هدودحو هلك كلذ دحب هنه اهنرش ةبستحم ضرالا هذهو لوط فرع

 ملال راشملا فقاولا دنع كلذ مولعما هيلا بسنيو هب فرعي امو هقوقح

 لا نمو

 ' ديك مف 5
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 1 « و
 ريزملا ةذهت يقبو رصم كول نم هدعب نملو حتفلا لبق نمل اهزتتم تناكو
 مفقوف ةيماشلا دالبلا ىلا نيدلا حالص ناطلسلا ههجونأ ىلا رفظملا كلم ىف

 وةيوقتلا ةسردملاب تفرع ىتلا ةقيتعلا رصم ىف اهاشنا ىتلا هتسردم ىلع

 + هذه زملا لزانم لمح يف دجوب نالاو زملا لزانم لحم نم ءزج
 رانإا نأ ربظيو نيتاسبلا نم اهرواخي امو ةوفارشلا تاراحو ىوحرملا
 ةيوقتلا ةسردللا ءانب لصأ نم ىوحرلا عماجل نآلا ةدوجوملا

 3 مرا ضن نم
 0 ةفقو ىذلا ففولا باتك صنو لؤقأ

 0 اذه وه مدقت ام هططخ ىف اشاب ىلع
 ا كام الو ةدايز نودن ىعرمزجان مزال ىعرش باتك ةروص

 ه هلاثمأو وه هيف هركذ ىنأبام ركذ نع ابنونكم حشو امومضم

 نيدلاو ايندلا قت رفظملاكلملالجالا د.سلاةلسسو» قدصنام

 ؛١ داخ نينمؤملا ريمأ ميتفلا وبأ نيكرشملاو ةرفكلا عمأق نيملسملاومالسالا
 العأأ نيدلا ةدمع مرتحلا لجالا ريمألا نبا هناشو هردق العأو هناطاس ىلاعت
 هرحلاو 0ع كولملا خيب نبال لامج لضفالا لجالا نا هنأشىلاعت

 اطاسلامت هللا رصن بو.أ ديعسىبأ امبمظعو ىلاعت هللا امهفرش نيفيرشلا
 ءأق ناجالا ةملك عماجج رصانلا كاملا لجالا ديسلا نع ةيالو ةبرصملا رايد
 دىحم فسوب مرفظملا بأ نيملسملا 0 الجن د حالس زاب دلاعدع

 اا تانثو هتملك العاو هتردف ىلاعت هللا م ادآ نينمالاا ريما

 ناو هتملك ذافنو هئاراو هلاماو همارباو هضقتنب 5 َقْحَو هاطلم

 أو هيلع هتازاجم نسحو هنم كلذ لوبق يف ىلاعن هللا ىلا هتبغر ةوقو هتبن
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 ةنيدم ىف ةيمفاشلا ةداسلاب ةصاخلا هتسردم ىلع فقو دق بودأ نب ةلودلا
 امتررشو اهددحةحضوم ضارأةلج نبدلاحالمص ناطلسلا نع ةنالولاب مويفلا

 ةداسلل ةدعملا فقاولا ةسردمل ىهني دودحلا هذه ضعبو ليصفتلا هجو ٠

 ةيعفاشلا ةسردملاب سيردتلا طرشث فقاولا اذه ناو ةنيددملا كلتب ةيكلاملا

 نيحلاصلا فاسلا ةيبتب نيملسملاو مالسالا خيش انالومو انديسل ةروكذملا

 خيبشلاءراكملا ىنأ انالومنبا من فارشالا ىبأ نيلسرملا ديس قيدص ةلالس
 ىلاعت هللا عفن ىهفاشلا قيدصلا نابعش ذماحلا ىبأ خييشلا انالوم نبا ىسيع
 هلسنو هتيرذل هدعل نم مث ةرخاالاو ايندلا ىف مهرارسأو مهمولعو مهاكربب .

 صن اذكم ىنفاشلا سيردا نب دم ظعالا مامالا بهذمل نيدلقملا هبقعو

 كصلا اذهىفنيروكذملا نى ديس ىوبأ نا ىرن تنأ افرح طرشلا كلذ
 روك ذملا فقاولا نا مولد مو فيرملا بسنلا دومعب ناروكذملا امهنيعب امه

 نيتسردم ءويفلاب ىببهناو بوب أن بافسوب نيدلاحالبص ناطلسلا ىخأ نبا وه
 همع نع ةبرصملا رايدلا ىلع ًابئان ناكهناو ةيكلالل ىرخأو ةيعفاشال ةدحاو

 مظعملاناضمر رز لي ريع عساتلا ةعمجلا موب يفوتو نيدلا حالص ناطلسلا

 ركذ دنع ىزيرقملا كلذ طسب اكةاح نفدو ةنامسخو نيناكو عبس ةنس

 تنأو رم رفظملا كاملا فقاولا ةمجرت ىف ناكلخ نباو زعلا لزانم ةسردم
 زوق دم ادع عدم نم ةجولا ل ىديس ةمج رن ىف هانفلسأ ام رك ذ ىلع

 قيدصلات يبل ذهنانيعتيركذ امو ةداعالاب ليطن الف ةيفاقلا هتديصق ءانث

 ىرتشاةئامسمحو نيتسوةتسةنس نابعش رهش(ىو ) ةبرصملا رايدلاب دهعلا مب
 تناكو ةضورلاب ةفورعملا ةريزجلا بوبأ نب هاشنهاش نب رم نيدلا قت كلل

 رصم ىف ةربزج مدق أ ىهواقاريغ ىف تسيل رئامتو رامثو نيئاسب تاذ ةنب .
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 : ش « نورشملاو ىداحلا لضفلا »

 1 هنع هللا يضر قركبلا ضرع دهاجملا ىلولا مالسالا خيش )

 « نورشعلاو ىناثلا لصفلا »

 ١ معاقل ىفر ىركا قالا دم خلا مالتمالا خيش )

 22 « نورشعلاو ثلاثلا لصفلا د

 ع .( ةئع هللا ىنر ىركبلا معلا دبع خيبشلا مالسالا خ.* )

 7000007 ٠ « نورشملاو عيارلا لصفلا »

 | ((ةتاقلا يضر ىركبلا يبع خيشلامالسالا خش )
 ١ 2 نورشملاو ساما لصفلا 2

 ( هنع هلا ىغر ىركبلا نسحلا حبشلا )

 « نورشعلاو سداسلا لصفلا »

 5 .( هنغ هللا ىضر ىركبلا ىسوم خيشلا مالسالا خيش )

 »2 نورشعلاو عباسلا لصفلا 2

 ( هنع هللا ىضر يركبلا يبحب خيشلا )
 ل نورشملاو نماثلآ لصفلا 0

 0 2100 خيشلا )

 4 لامن سال عش اد انالوم يلاب رلإ بطقلا )

 0 هططخ ىف كزابم اشاب ىلع (لاق)
 ١ ةنس لاوشىف خرؤم فقو كلص ةءركبلا و
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 4 كلاثلا تابلا نم رشع سداسلا لصفلا )

 ا ركبلانيدلا الجد مجرلادبعديسلا يناب رلافراملامالسالا خيش مامالا )
 نب دم ن دكا نقرا دج عيشلا وه عماللا ءوضلا ف (لاق)

 ىقفانعلا ىرضملا 2 ىطورهدلا ىركبلا :نيدلا رمدان نبدمحأ نب دم نب دمجأ

 طورهدبةناعامو ة ةعسل ةنس نابعش نم نب رشعلاو عباسلا نيننالا ةليل ىف 1

 دياوز عم نيجاهملاوريرحتلا طظفحو نارقلا اهم ًارقوديمصلاب ةيواسنهبلا نم

 ىوامربلا سمشلا مزال مث هيبأ ىلع آريس لغتشاو كلام ن ةنلأر ىلاسالا

 ىف هريغ نعو هنع بابو رحح نا ىأ انخيش ىلع عمّسنو: ايف ريغو ىاياقلاو

 نمو مظنلا قاعو حيحو مويفلا ن 5 :ةتايطاو ةبوقتلاب سردو ءاضقل

 هلوق همالك

 رسقلاهبقعيرهدلا بطخ كيهانو ىرولا ىلعارسقرهدلا بوطخ تلا

 ىلاعت هللا همسر ةئامتاممو نينامهثو ثالث ةنس لاوش ىف تا

 0 عباسلا لصفلا » ظ

 (هنع هللا ىضر ىركللا نيدلا نيز دمحا ديسلا مالسالا خيشمللاب فراعا) ٠

 « رشع نماثلا لصفلا )

 دلع 7 ذم
 ٠ هنع هللا يضر يركبلا نيردلا رصان دم خييشلا مامالا) (

 3 6 مع عساتلا لصفلا 2 ْ

  ( 2٠هنع هللا ىضز ىركبلا دمسا خيشلا ةماهنلا ةلحرلأ مالسالا خيش (

  « 0نورشملا لصفلا «6 ٠

 *- 6 هنعدللا ىضرت يركبلا ضوعنب دم لاب فراعلا مالسالا حبش )
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 ن رم ججح دقو عضاوتلاو ءاهلاو ةيايدلا عم ةيبرعلاو ١ يامون

 تب رازو قشمد ىلا رفاس اذكرو لذهالا نع كانه ذخأو رواجو

 اردنكمالا ءاضقب لقتسإلو َرَجَخ نب ظفاحلا نع ءاضفلا ىف بانو سدقملا

 : مجرو كلذل اباهأ ملأتف لزع نأ ثبلي م هنكلو اهف هيريس تدمحو

 . |( اا !مءاتفالاو ءارتالا ىدسمتلا عم ةيايتلا مزالف ةرغاقلا

 مدا أو هذئاوفو هناحأ ن* تعمسو ارارم هيلع تمنتجا دقو لاق

 ' ,ال ضورلاو ىنيةلبال بيردتلا ضعلو ىزيربتلا رصتخمو جاهمملا حرش هنا

 رب جاهملاو ةضورلا نم لك ىلع اتكحنهرفأو بابللا حيقنتو ىرقم ا

 هذا عورفل ةيفاشلا ظفحأ وبف ةلمجلابو ىراخبلا ىلع حرش ىف عرش
 ىدسحا ةنس ىناشلا عير فصن سيمملا موي يف تام تقولا كاذ ىف

 اع

 ١ ةناماكو نيعستو

 لرب رقت ريالا نا ىواخسلا ةمالسلل عماللا ءوضلا (ىفو)
 ىركبلا لالا دمن ليوطلا نبدلا لاك ةيسربيبلا ةخيشمىف ررق ىرهاظلا
 ةريهشلا ةيسربيبلا خيش ناك هنأ مهي هنمو

 3 وجوأ ا ىدبانلا ىتننلادبع ىديس ةلحر نم ىتاثلا ءزملا ىفو (لوقأ)

 لالا لع اوءاق امل يرصملا ركملا نا. هضن ام ةءرصملا ةناخبتكملاب

 : ْ ىركبلا ندلا لالج خيشلا ىلا اونأ كاملا نم هعلخ اوذارأو ىروذلا

 كدج قيدصلا نال رصمدالب يف نيملسملا ىلع ةفيلخ كميقن نحن هل اولاقو
 هود ازواجو انماظوانيلع يدمتدق ىرونلا ناطلسلا اذه ناف كلذك ناك

و عقو أم عقو مث بيزق مكتاطاس ناف !وربصا لاقف
 ميكس ناطلسلا مهءاج



 نفخ هيلع رظنألا بيهم ناكو هنواجو هنوناهم . اوناكو مهريغو ءارمالا دنع ا

 «( #) ٠0١

 وأ ىنغ وأ ريقثو ريمأ نم هيلع دراو لك مركب هلع هللا ىذر ناكو

 نيفنلا مرك ءايطلو بدالا نيتك ناكو هبشان:ام دحاو لكل مدقوو ريقح

 رئابم نم هالسد ة راف نق لات هلآ نا مالكلا ول- ةرشاعلا لبج

 هماركاو هبجاو مايقلا نع لأسيو 8 أمال ىف مأ نة لك دقفت,ناكو نساحلا

 تاعافشااريثك ناكو ةءورملاوةوجنلاو ١ ركلا ىف برعلا ةقيرط ىلع ناكو

 ص

 ان42 عدو ادها ز مايقلاو مايصلا ريثك نيطاملاو ءانلوآلاو نيلماعلا ءالعلا |

 الو راذيد ىلع تيبي الو ايذدلا نم ايش رخدم ال هاكأمو هسبلم يف افشقتم '
 العام اريثكو لمارإلاو ماتيالا دقفتيو نيكاسسملاو ءارقفلا وسكي مرد أ

 00 لككف برغملا دعب ةيوازلا باب ىلع هينضلا انا ا ظ

 ايعوكمام هيطسيف لامت هل لوي هءاشع ىرتش قولا لإ ١ د

 0 نعل ةنسملا هفاصو اوه كل: اكد لعام راع تنكام عسوتلوقيو

 دملاو نيما نترهاطلا هفالسأ 6 هناكربب انعفش و لاع هللا 5

 عماجلا ىف ىتلا ةريبكلا ةبقلا ىف نفدو هنع هللا ىضر تام نيملاعلا بر هلل

 مار ويشم هنزانا 00 نا

 ركع ل ل 5 لانسر سعت اذ

 ىتلاو ثيدحلا ةيفل و ريرحتلاو نارقلا طظفحفابمأشتو طورهد. م١ ةنس

 ىرابلادبع ن قتلا ع ارقو رصع هنوم دعت لوكو ءدح هقفتو كلذ ريغو

 قارعلا ىلولا سورد رضحو ىنمقلاو ىوامربلا سمشلاو ىبوديملا قذلاو ظ
 ظفح ىف: عربو هيخاو ىنيقلبلا لالخلا نع ذخا اذكو ثي دحلاو لوصالا ىف
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 1 وتب ل ا هيذرو را

 3 2 د66 ثلاثلا بابلا نم رشع سماخا ل اصفلا ١

 ا لطر قيدصلا نيدلا لالج دمع فرانلا ىلولا مالسالا خيش مامالا)

 هيف ركذ ىذلا تاقبطلا ليذ هباتك ىف ىارعشلا مامالا (لا)
 0 ثاعماج دهازلا عرولا لماملا ماعلا مامالا خيشلا مهمو هرصع

 هنع هللا ىضر ىركبلا نسمحلا ىبأ خيشلا دلاو ىركبلا نيدلا لالج.عسيشلا

 2 |. انتر فتصتلاموام يف خسا رلا مدقلا هلو نيلماعلا ءالملا نم

  ىركبلا ريبكلا نيدلا لع جدنلا مهتمة ماج نع م لا ذخأ كلذ

 خلا يح مالسالا خسصسشو في رش يق 34 نيدلا لك خيتلا مالسالا

 ْ 1 اي قئالخ ع أو مولعلا سردو ىوتفلاب هور زاجأو مهنا رضاو

 3 وط 1 00 0 هتادراغل هدالوأز هلا رس 0 اخد ع

 0 ىركشاو

 2 أ ىطوط ءدلارداقلا دبع يديسلةبوسنملا نكامالا لكذهتي رت نحنو

 1 ةراغردانلاد,ءخيشلا ناكو هداهتجاو هبسك نم اهنال نيدلا لالج
 نيدلا لالج غيم ال ىنملاو هل منالاف اليلق الا قرفيال بذجلا نم
 ١ : ممل ىلخدت نا كايا لالج خييشلل لوقي ةرم هنع هللا ذر
 ّ 7 : : انملاو ء'ارقذلل ةماعطو هريخو .هفئاظو عني لمجاو اندلا



 # هحاو ْ ْ

 ني وات تاذىف فلا دقلو ىطو.سلا لالحلا ظفاألا مه 0 نمو ةرينئسم

 ةرفنملا ناك هناؤهنع هللا ىضر يدلاو اماو ا را قدا نم كلذل

 لالغبالاة يالا دحاولاو هنامز ىف ىدابتحالا الولا اذه ءاول رشفب

 هقدتس تاز ًنماندهاشوآ ارار» هسفن نع رك ذب ةانعمشو هنأ رقأ ةفاكن يب

 هرب رقتيفكلسي وهو ًامود لاق ىتح - ران قيدصلا نب قداسلا 0 |

 كلامو ىبفاشلاك انآ كلاسملا لدعأ ةيدامجالا ثحابملا نم مار 6 دجسملاب

 اهحتف ةلفقمو ىئاصلا هراثذب ::: اهرانآ ءاسع ن . ركف كاذكل هنأ هللا نمعأو

 ةامزم ىلا مازن ثرخت هانم حالأ نم ا ماقأ رانمو تقاثلا هنهذب

 رولا قراف مهسلاو ردحنملا فداص ليس نم عرسأ داهتجالا بتر ىصقأ ىف

 مولعلاتلدعو هتكنح لئاضفلا تمكحأ نم ناكاذا هعماسل لصح امر لإ
 هللا ةح> ها ماماو عار الب لفتت دهن هنأن فرو رضلا معلا هن :

 هناف نيرخأتملا قئارط ىلع فيلأتلا ىف هيرج هنع هانلقام ىفانال مث عافد 5
 دسطلاوةدءاخ نطفلاو ةدك ار محلا ناف نيملسملل عفننا مومع كلذب دارأ .

 0 ا امبر ىنا ىلع ناوالا لهأ ىف ترثك ةرباكملاو ناءزلا لهأ ىلع تل

 رياح قحلا نع | و ادحاد 432 هللا ىذر ىدلاو ىف لاقل م مي مد

 0 اذه ىف ةيبصعلا قرعهب عزو هيبال ةيملا هتلمح اها ل

 تساحأو هتقر امع لأسأ ىنأب ملاع انأو كلذب ىل فيكو هللا ذاعمو هبول

 نمم تنك كلذب هننع هللا ىذر هل فرتءا ول ىلا تملع امناو هتلق

 هللا اذا 311 هللا اذاعو 8 ند هدنع ةداهش م

 ءايضلا نع ن 2 50 ل 1 0 1 تاق بهو 2



 4 دز

 مَ نرلاب ميلا درفنلا وهف لسو هيلع هلل لص ىسيع نم امأو
 7 | نأ لافتلاو ىلازثلا لوق امأو ديملا قيقد نإا لاق . ةجحلا هب مام

 رهأل َ و هتعزوبغر٠ ءالعلان اف « ءاضفلابمئاق ؛ .اهجم رهاظلاف دهنحلا نع الخ

 ةفن لافقلاودهنلا نءاهولخم راصعالا ىلع ءاضقلا نكمي فيك هيف كشال

 ؛دنعامءآىىفاشلا هذم نع ىنلأستا ةربصلا ةلئسم ىف لئاسلل لوقي ناك

 هريغو قاحسا وأ ذاتسالاو نيسحلا ىضاقلاو ىلع ونأ خيشلاو وه لاقو

 ا |( اك ادع اف ةأراجأر ققاو لإ ىفاشلا نيه قمانل
 8 داب حالا ةبئر

 1 لو ناو مالسلادبع نا نأ نانثا فلتال ةمفرلا نبا لاق

 ل ءاضقلل لوتم دهن ىلع ىلازنلا مالك ديعلا قيقد نبا لمحو داهتجالا
 1117 الرع ىذا مالا لاب دهن ءدارم لوقي نا هنم ربظالا
 لازنلا نا ىلع دب الو ةفصلا كلت ىلع دهن نع ولختال ناءزلا نا ىعدنال

 7 0 كنا هفابام بسحخ ىلع كلذ لوق_امنأ هنا مولعملا نم

 ديدات دهن لعهمالك لمحت و أ صحفتلاو عبتتلا دعب الا م زحلا اذه

 هيب مامالاخيشلا نع الضف ىبسلاجا اذا اذهو هريغل مقو امهبهذغ

 رلاغوا ذهاهف مفاد ريغ امل وقاةملك قالطالا لعابندلادهحنالا ٠

 هلا اذهةبسن بذكيو ةميرشلا لع» ء«ىرتحي نم لقع ةهافس ىلع ؟راهظتسا
 راهب مايقلاب نيلهأتمالكلذ بسن نم ريفكتي ةيرفلا ظديو اهنمأ ضعبل

 اخت تءو سانأ هب اقورعمو سانأب اقورعم ماقملا اذه لزب م اهم ءالع نم

 دربظ ماوقأ هسفنا هاعداو ساربنلا ةلعشو سمشلا نيام فلاخت ةبترلا

 : لاةبترلا هذه راطقأ تحبصأو ةريبظلا سمش روبظ مهتدص تاراما



 يف هدا 2

 ررفت رم نيتنتزلا تراه رع لاَ هللا ىضر يفاشلاو

 ررحم ليبسو

 انياحص ا رثك الافو دهتجحينم نءزل ولخ الت زون له ءالسلا ٠
 لقملل ةرباكم كلذناف عقتينأ نكم الدحة مو عقبال نكلو القعىأ زوج

 هيلع هلل ىلد هلوق 6 دق انبانحصأ ضعل لاقو عرشلاو حالو

 ململا ضبقي اهاو ءايلعلا رودص نم هعزتني اءازتلا مللا ضبقيال هللا نا سو

 ملعريغإ اوقاف اواكسف .الاهج اسكر سانا دع ءايلعلا تام اذأف ءالعلا ضبقب

 راطنالا نم ىف هعوقو روصنا ىف ىنكي كلذ نا حب حضاوو اواضأو اولضف

 نامزاا واخ زوحإل هناب:نولثاقلا لدتساو كلذك ةيمزالا شنو سد نود

 نم ضرالا هلا لي نا ملسو هيلع هللا ىبص لول عفبال هناب وأ دهم نه

 ىلع نير هاظ ىنمأ نم ةفئاط لاز 0 للص هلوقبو ةجملاب هل مئاق.

 كلذ لع مهو هللا ردا نأ ع ّةح اهفلاخ ٠ نم وأ اهلذخ نماهرشيال قملا'

 ذاتسالا اناحما قم نت دهم نم نامزلا ولخ زاوج مدع لوقلا راتخاو

 عقبال هنأب لوقلا ر اتخاو تكسملا هباتك ىف ىديزلا مامالاو قاحسا ونأ

 نكلو فنا وطو ةمذرلا نااو و ديا قيقد نبأ مامالا وش و ل

 .نامزلا ىعادت اذا الا ده نع رصعلا ولختال ديعلا قيقد نبا م ذلك هوو

 نأ يح لجو لمدن ليص هلوقل لماحملا هحأاذهو لوثأ ماسلا ترو
3 

 ىلبص ىسيع هنا رهاظلاو رمالا كلذ نيبعن ىف كلذ دعن اوفلتخا من هللا رم

 هيلع ندر لود بوائل هنامز ىلاو ىلاو نيدلا ءاقب ةياغ وهف ملسو هيلع هللا

 عادلا عم اصوصخ ههدعو اروهظ ًارهاظ ًاقالتخا فاتخ كلذ نأ نم |

 فارطالا دعابتو راطقال
 ( ا



 ٍ ْ «ؤ

 الو ”ةيلكلاب سهأملا نع تانك امل اقل د روش نانا نم درفلا

 ضعيف انتطم دحاولا ناك امبرو مامالا دعاوق نع جرخام الا كا ذكن وكي

 اريثك كلذ عقبو دابتجالا ىزجم دمتعلا ناف ضعبلا ىفابستتمو لانملا

 5 ْ ؛ءاعداهلك اذهيلا ججوحأ امناو بهذملا ىف هوجولا باحصأ نم ريثكل

 اعتلواذه . ىنمع قلطملاو لقتسملاناوةنالث اهناروبشملافالاو هعنرأ تارلانا
 ع هزجما لفتسملا مامالا كلذ ةقيرطل هرايتخا مقو ناو لوقنف دب ىلع

 مهد ابيل رظنلا ىف عرف, حيجح هدارفناو اهيلع عرفي هسفنل ةلدأ ليصأت"

 ذم |( اق امتنا جرم | هلوكل بعذاب ءانعذو بنشنمو

 ]لذ بهدم ىف اهجو همالك دعي كلذلو ليصأتلا ىف لقتسملا مامالا كلذ
 دقومهيلع ان ةداّساومبا لوصالا ىف هتبسنل ابستنمو ليللا مامالا
 2 كلذل ةراشالا

 ثني هعورفو لقتسملا مامالا كلذ ل وص ىف رحبتف ىوتفلا دهتجامأو
 أ ايف هوجولا باحصأ ضعب ةقيرط راتخو هعيرفت ىف حجربو هليصأتب
 9 سو هركف حيجارتلا نم هب تدبشام ىلع ىرحجنو هرظن هلا

 - اذهلو عرشلا صوصن مم دهتلاك هيف قبسام ىلع لقتسملا وأ قلطملا
 آو ضراعملا ريغصنلا عم داهجالا غوبال امكهماما صن نع لدينا هل

 2 ىف طودنم كلذ ىف لمعلا رايغمو رظنلا نازيف تضراعت اذا صوصتلا

 ئارلا لوأ ىلا لصي نأب ولو ةيافك ضرف داهتجالاةبتر بلطف ناكامأرأو
 3 |! لعءاضقلا هب حلصيام ىلا لصت نأ دب ال مهضعل لافو فارما ل وأ: نم

 أرمنمةبترم لك نا مولمملا نمو !ئضاقلا طورش ىنانباحصأ 'تتك ىف
 بم ده .هنع ىطرو ههجو هللا مرك ىلمف كيكشتلاب ةلوّتم داهتجالا



 1 ةيو 0

 اهررصتلدأرامهاصو دعا ملا ناف كلذ ىفام كليب او قلطملادبنجلا ظ
 لقتسملاوبفلئاشس !اودصاقملا نابأو لئاسملا كلذ ىلع عرفو ار نيهاربو

 ءايصار و هلامجاو رظنلا يف هرمأ ليصفتو هلالدتسا ىف ماما ةقيرط راتخا ناو.

 هدابتجا هيلا ىدؤيام بسح كلذ ىلع عرفو هربخو هربخ دصاقمو هرظن

 ةقيرطلا كلن صيصخنلو ًاضيأ ىهذم لاّميو سستنف هداضتعا هن ىوقيو

 نساحمو عورفلا صالخت لا يف مامالا كلذ لوصأ ىلع لمملاو عابتتالاب
 مامالا باحصأ نم رابكسلا ضعب لاق  نيفصولا نيذبم ىعد عازتنالا
 قرط هديت ىلا اظن ديلقت ةحئار نعولخال اذدهو هنع هللا ىضر ىفاشلا

 حصيو لدتسلا طبنتسما كلذ 1 جاجتحالا يف هئافتقاو لقتسلا لالدتسا

 الو عيرفتلا ىف هب هديقت مدع ىلا ًرظن اضيأ قلطملا مسا هيلع عفي نا

 قيفحتللا نا ريغ وأ عيزو وأ مي تقت.نم اهيرتملام له لئانتلا نايل

 ةيلالدتسالا قرطلاو ةيداهمجالا دعاوقلا كلتل هرادتخا عقو نا لوقت انا

 وهف طبضلاهفيرعئاهن وكي ةاقتسمةلدأ تي هزحعلال طقفرظن ةقفاو

 ةرازغو مولعلا ىفهرحبتنم رهظ ىذلا لقتسملا ةبتر ىلا لصي الو قلطم ده
 باتكلا جمل راخز نم لئاسما كلتجا رختسا مورفملاواهنم ق وطنا ىفهملظأ

 فالخم ةنملا كلن ءابعا نم هلمحت اوف هدار فنا ىلع تلد ٍبيلاسأ ىلع ةنسنلا

 لع ليلد نع جرخيال ث يحيل فتسلا كلذلهنهذ قابطناف افنا ًاقلطم هانيعذ ذل

 نعةلدأو دعاوق يف دا رفنالا هل عقيام؟ريثك لقت ىلا كلذ ناف رينا عابم ١

 هجورخ ةقالطا ىتعم قلظملا لجان ىف ليس انل انا لعاذه كلذكالو هيقبأ
 وهبستتنملا ناو ضعبلا ىف اهم هديقتو لقتسملا دعاوق نع نايحالا ضعل (

 هناف ىنزملاكلوالاف هدعاوق نع جرخت ل ناو لقتسملا كلذ حيجرت نع جرأت



4 » 
 ُ : هأ بقحلاو رصعالا تاحفص ىف

 وص ةمجرت دنع رشاعلا نرقلا رابخأ نع رفاسلا رونلا باتك ( ىفو )
 اب موسوملا | هفلؤم ركذو قيسلا رمع نب دمحأ ىضاقلا نيدلا

 ! 1 | 11و ا ادقو ةيتملا# تاحضالاو ىفاشلا:سوتست لطم لل طظيحلا

 اهتثاو هنأشي سانلاءانتعا و قاشملا «ةسافنو هنسح ىلع مقوو قاف لا ىف

 فراعلاكةح رش مالسالاءالع نم دحاو ريغ ىتتعاو هنايبب مهئانتعاو هب ةبلطلا

 3 7 ل نيس رع هجره هلا ىركيل نملا أ السلا خيش

 ١ ىعتيملا رجح نب دمحأ مالسالا خيشو

 : اا ىو نئلاا دع ىعدد لجر كانهو ( لوقأ)

 ْ |. دوجاتاو ابقيدص ايركب اذه سيلو بذاك أ هلكو هكم

 : لئاو نب ركب ىلا هبسن مفربو

 ١ هجولا ضييأ دم ىديس هدلو مجرتملل تبثأ ( دقو )

 ارتجالا ئارماي .ؤداصتتالا اهامس ةلاسر كلذ ىف فلأو دابتجالا ةبترم

 " ةمظعملا ةبعكلا هاحن مارملا دجمملاب فيطل ساجم ىف اهمتك هنا لاقو

 ْ | اوم رادقا متر ىعومت«ا نس لاوش ماتخ تبسلا مو
 رم ىلا هللا الا هلاال نأ دبشأو ًامزال ًاضرف داهتجالا لمج ىذلا

 : وللا ررغ رردب نيز ىذلا هلوسرو هدبع ادم ندين نأ دهشأو املاعم

 اف( علو )اعناق ءايلملاب نيدلا مادام هد احص او هلآ ىلعو هيلع ملسو هللا ىلص ارظانم
 م 00 وذل اا وهصداعتتاوهيلاءتم ةبتر دابتحالا ةبتر

 3 ةبت 0 0 و 0 دارا
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 هاندافاومهنوغصي ىتلاةنالولا داضيا ذه لهدلان ىف رطخ ماظنلا نسحو ماعطلا رثكو و

 رقفلا شه دفهالوم عمنسملا ىبأ بل وضرالا ىلع ضرالا ىلعامهللاق وخيشلا

 همادخ ضعبل لاقملاس نب ركب ابأ ابأ ىلاعت هللابف راعلا سيشلان ا ايمو تما

 كل لوقي هل لقو ىركبلا غ نسحلا ابأ انخيش ىلع لس ةفرشملا ةكم تلصو | ذا

 ماظن مداللا ىأر ايف هبلق نمايندلا بح عزم نا هللا عدا ماس نب ركب وأ

 فقو الف هخيش رمأ لثتع ل كوللا م اظن ىلع قوفي ىذلا نسملا ىبأ خييشلا

 نا هدياع نسما وبأ فقو وعدب ممل ىف

 بطق هنأب نافرعلا ىوذ نم دحاو ريغ د ردو ريقفلا تهمف ماس

 ةيشخؤىوقتلاو عرولا اماو نافيضلا مركب 2 17 ب 3 ناكو. نامزلا

 اهنيل ناكف مانالا عيمجج ماتلا نلسع م ماعلا عفنلاو قودتلاو سلا ف هللا

 كفلا 00 زىفناكو ىرابيال ىذلا اهاضف ثيغ وأ ىراجنال ىذلا

 ةرفاولا هلضاوفو ةليمحلا ةنسملا هلئاضفو كلف لاكلا اما رهدلا هل لاق دو

 نوبركجللاو فيطل فينصت ىف دروو فيلأتب درفت نأ لمتحت ةليزملا
 عاونأب ةرمثملا ةيركبلا ةحودلا ناصغأ عورف نودتهم ةّعأ مهلكن ور وهشم ا

 موظنملاو روثنملا رهازاب ةرهزملا ةيقيدصلا ةرجشلا نانفأو مولعل

 ناسنا دبجلا نيمل رصع لك ىف 2 ركنا قيدصلاو قادصلا ةرسااب
 ناهرب لوُقلا ضعن نا ىرث الأ هلضفي ءىنلا ضع نكلو ميط 1
 نود مئاعنلا بهش ةلحم ابنماواجو اهطاطسف ماعد لئاضفلل رص | وماق
 نم ستقت,ةيهلالا فراعملاو مههاوفأ نم ذخ وت ةيندللا مواعلاف اهطأنا

 مه دج ةرئاد تطفو مر جف ءايطو م مهر خف ةلح زارط ةمجرتلا تحاصو مهراوث

 ةدلخم بتكيلا ىف ةنودم هرابخأو رهابلا مهلضف ءاهس ةطاخا كر رماز



 0 «م)
 هدرسسف هلبق ىذلاف لاق هظفح نم هلكك لذ درسسو اذكو اذك متلقو اذك

 نأ لاقف اضمب ارضحتسي ملو اضمن اركّذف نيرخ آلا لأس مث كلذك هلك

 كن و نسحلا ىبأ نم ناكام اميأر دقو بجاو حصنلاو ىدالوأ كلك

 فئصو داهجالا ةبنر غلب هنأ ةعاج لاقو كحسفن أ اومولو ىنومولت الف

 غلب وادتم ةروبشمريسافت ثالثاهنم ةرييشلاةررح لا ةريثكلا فيناضتلا

 : و جاهمملا ىلعحورش ةيالم اهنمو ريغصو رببك نبي ام ريسافت ةينامت هل نا

 3 حاضيإالا رصتخمو ضورلا حرشو بابعلاجرشوداشرالا ىلع ح حورش

 منو لك امم كلذ ريغو فوصتلا ىف لئاسر ةدعو هففلا ىف نوتم ةدعو

 طقالارئاسوف هفيناصت ترشنناوةررقم ابكابسو ةررحم هبتك لكو لمكب

 5 هب جرختو نوصحت ال قئالخ هلع ذخأو راغصلاو رابكلا اهب عفتاو

 هلا رجح نب دمحأ خيشلاو نيؤراسلا جات دم خيشلا هدلو مهم لوفراعلا :

 1 1 او مساق نب دمحأ ةمالعلاو ىنييرشلا ب تريطخللاو ىلمرلا دم خيشلاو

 نم دبع ع نيشلاو ىآرم-كلا باهولا دبع هللاب فراملاو ىوانملا فوؤراا
 ءوكل ىلا فوؤزلا دبع خيشلاو ىطيفلا نيدلا مجن ظفاملاو ىزمزلا ىلع نبا

 ْ وبأ خيشلا هذيملتو ب بدحجاب ىولع نب دجأ خينشلا ىولع ىبب ةداسلا

 أو شوالا راطفأ رئاس نم ءالؤه ريغو نسح نب دم ىضاقلاو ملاش نا

 اكهنعرصقتيو رهاوملا دوم هيف دضن ظن هلو ضرعلاو لوطلا ىف مفنلا مج
 / ةيربلا نم دحأ اهلاونم ىلع حسني ل ةيءايحوت تاحشوم هلو رعاش بردأ
 ْ او اهولا ب بلاط ةعامل اعد هنا اهم ةفداص تافشاكمو ةقراخ تالا

 بلاص لا

 ديبملا ةرثكوناكملاو شارفلا نسحو ناينبلا ديسسشملا هلم ىأر ال
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 نب هاربا مهنم نامزلا كلذ رباك ١ نم ةعاجج نع ناببلاو ىاعلاو ةيرل

 خيشلاو مالسالا خيش ريبشلا ايركذ خيشلاو ناهربلاب ريبشلا فيرش ىبأ

 هرهدءالعو هرصع خاش.م نم مهريغو مالعالا ءالعلادحأ ىنرغملا نيدلا ىضر

 ةيزملاو ةيلثبلا نزرسقلاو ةفوسلا ةداسلا عواعو عرش ولما ف

 ”هبضه نم قئراو اهالغأو اًنيفرشأ هحاصفلا ةورذ نم عرتفاو ةيدالا

 هيئابرلا راونألاو هيحلالا تاحوتفلاةيلع تشدارتو اها ٠١

 ماه ىلع ابليذ|ب اغا لئاضفلا هيلحو لضاوفلا عبنمحبصأف هيندللا بهاوملا

 ارق آو رهز وهن ولع ا را فر هزالا عماجلا ىف سير دتلا ساجو لئاوالاورخاوالا

 ةبلط نم هرضحف سردا نب د# ةمالا مامأ تهدم ايا ل رع لك

 ٠ رهاظلاو نطابلا لع يف كت اذاورصملاو ىلعدعلا ف نوديزي ماوق أر صعلا كلذ

 نا الا ائيش هنم لّقني سانلا نم عماسلا داك ال رخازلا رايتلا رحبلاك ناك.

 درتي ناكو ماظنلاو ىتاعملا ىف هننفتو مالكلا ىف هعسوتا ساطرق ىف هبتك
 ناكومالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع دم هيبن ةرايزو مارملا هللا تيب جح ىلا

 ىبأ نب ناهربلا مامالا كرت املو راضحتسالاو ةظفامحلا ىوق ءاكذلا دب ِ

 نيدلا رصانو ةجزتلا بحاص ةثالث ىتثتسا لضافالل ىتح سيردتلا فيرش

 ناكُم مهريغ ىلع مزيف ءارقالاب مهصخ هناف ىلمزلا بابشلاو ىوالبطلا

 كسع ىتح ءاشاام ًارقيف نانعلا هل خرب ئركبلا نسملا وأ خيشلا ارق اذا

 ابتاعف امهسسفن يف ادجوف انبه ىلا ىنكب لوقي نارخ آلا أرق اذاو رايتخالا

 لاق ةءارقلا تمتو دفلا ءاج الف باوجلا نوكيدغ ىف لاقف كلذ ىلع خيشل
 حراشلالاقو اذك نئاملالاق ىديساي لاقف سمالابك سرد ناكام نسما



 « و9
 وجو. هدلاو طخ نم ةلوقنم مجرتملا دلو طخ ريسفتلا كلذ نم ةخسن

 ْ نو ىوادلا 0 دقو ةيوبدخلا ةيرصملا بتكلا رادب ن آلا

 هام حرشلا ةبطخ يف هيلع ىنئأف عما نابعش فصن لئاضف ىف مجرتملل

 ري اديسلاهدلو ركذو ةيركبلاةداسلا لزنمب دوجومحرشلا كلذو هب ريدج
 نلت ةلش ناك روك ذملا هدلاو ةافو نا برغملا ناطلسل هتاسر ىف هجولا
 8 صمم نس مق ناك هناو ةنس نيسمخو عنرأ نع نع ةلاعسلو نيسمحو

 ناي يف سهاوملا تهاوةفحن ىمسي باتك هلو ةمركملا ةكمي

 حاص ارك ذروضلا 0 روسلا سيرت اهامس ةلاسرو نزلو
 0 ها نونظلا فشك

 ون ليكتب رهابلا انسسلا هباتك ىف ىنملا دمحم ديسلا لضافلا ملاعلا (لاق)
 2 مالسإلا خيش مامالا ةودقلا يفوت هصن ام رشاعلا نرقلا رابخأ ىف رفاسلا

 لا طبس نمحرلا دبع نب نبدلا لالج دم نب دمحم نسحلا وبأ مالعالا ءاياعلا

 ردلا جان فيرشلا تنب ةمطاف نب دم نب دمجأ هدج مأ نال طبسلا نسملا
 ل مامأ ريظنب هل مسي نأ نامزلا داكي ال ىذلا ريبكلا ذاتسالا ىنسملا
 رف و ميلاقالا نيع ناسنا رايخالا نيفراتلا ةودقو راطقالا رئاس لب رايدلا
 رامغم ىف ىراجي نم قباسو نايبلاو ىتامملا ةمزأ كلام ميظنلا دحلا دع
 3 رظأو دام قفأ نم قيقحتلا نم علطا ىدذلا اعلا وبف ناسرفلا نم

 فطملاو هرصع ءالعنم رصانملا هيلع تدقع اذلف هنأيت كلف نم قيقدتلا
 7 : اًرضع ةئاعامو نيعست و عنسلا ةلس دلوورصم د رصاقالا هيلع

 ذا نايعأ نع اهذخأو مولعلا ل ايصحتب لغتشاو ةسونأملا اهناحاس يف أشنو

 وصتلاو عرشلا مولع ذحخأف نونفلا رئاس ىف نافتو نوتم ةدع ظفحو



 « مو
 7 ةرورشا هن زان تلاك) ىعفاشلا مامالا 1 نفدو ةئاعسلو نيسمخو

 ىلا لسرأ ىتهركي هنا هنع ةدسملا ضعب عاشأ انو اريثك ىنبح نآكو

 هطخل ىدنع ىهو دم ىديسهدلو ةلزعم يف هدنع ىلا امف فلح هطخم ةقرو

 هنع ىلاعل هللا ىضر نالا َك

 ةمالعلا نع ىهفاشلا مامالا ىلع مالكلا دنع كرابم اشاب ىلع (ركذو)

 خيشلا نفد هيلا لخادلا ني ىلع ىعفاشلا مامالا عماج برق هصن ام ىوانملا

 ىوصل ثدحلا رسفملا هيقفلا مالسالا خيش ىركبلا نيفراعلا جان نسما ونأ

 مهنم نايغالا نم عج نع مولعلا ذخأ ناهربلا حضاو نآشلا مظع ناك

 ىف سردو فيرش ىبأ نب نيدلا ناهربو ىراصنالا ايركز مالسالا خيش

 ةثالثريسافت اهم ةريثك فيلاصت هلو فوصتلاو ريسفتلا ىف رهزالا عماملا
 هقفلا ىف نوتم ةدعو كلذ كح جاهلا ىلع حورشو ربكأو طسوأو رصأ
 ها ةئاعسلو نب رشعو نيتنثا ةنس فون كلذ ريغو فوصتلا يف لئاسر ةدغو

 ةبحم هيف هلو ايركز مالسالا خيشل اذيملت ناكاذه.نسملا وأ ىديس لوق

9 ١ 

 رو وا |2

 هخيش ربق بنج نفد. نأ بلطف ةنايح ىف ةريبكهب ةبانع خييشللو ةميظ
 - ناالاىراصنالا يركز خيشلاربقو هدادجأ قابك اننيواز لخادىف نفد م
 مالعأ ن : اللجام هاما هلل همحر نذاكو ىبم فاشلا مامالا دي لخادو

 هنع ًاضيأ هططخ يف كرابم اشاب ىلع (لاقو*) ةبيفوصلا رابكو ةم"
 ىف انااع ناكاي كد مالسالا ييش ذيملت سقما نشل 3 د ديسلا ,
 ةياثلا ىدامجر ا َْ هريسفلا نيلات نم عرف ىوقتلل امزالم مولعلاب 1 0

 ررشو ةنس نبرشعو نام نإ كاذ ذا وهو ةئاعسنو نبرشعو تنس 3

 زخا 1 ثم انهخلم هلا ةلاعامو نيسنو ناك ةنس هدلوم نال امون 0 4
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 0 «دإ
 اولا ماألا ميشا م :مو تاقبطلا ليذ ىف ىنارعشلا (لاف)

 2 هللا ىضد ىركبا نسحلا وبأ خيشلا ا ردا تل

 53 انفو ثيردسو نيدو ان يره اخ فعبا ىزغلا

 ش 7 :. عمأسلا داك ال .ارخاز ارحب ناك اهنم لع ىف ماكت اذا هنع هللا 0

 . نحتو هظفلب (ىنربخأ) هبتك نأ الا ةمسوت هنع هلقني ءىث ىلع همالك نم

 3 ءالإ لع هلاغتشا ةدنم تناكو قلطملا داهتجالا ةبترم غلي هنأ فاطملا

 1 ىلا كلذ ىلع لزي ملو فيلأتلاب لغتشاو ىلامت هللا نم حتنلا هداج متن 5

 * هنرشأع دقو سانلا هعبت مث ةفحم يف رصم ءايلع نم جح نم لوأ وهو تام

 فعو ةهازأ ىف ىبر لب هنيد ىف هنيشي ايش هيلع ترأر اف ةيحل الب ناكن يح
 ريم 'ةشاعم ليصحم رمأ ىف طق متيم مو اينالا لهأ ىلع سفن ةزعو ةعاطو

 يجحو اهف هدهز لاك عليلد كلذو ةمنار ىهو ايندلا هيتأث تناكل ب
 "الا لا ىف ةقدص_رفك [ الو هنم ًاقلخ مسوا تيار اف ةرم ةعم
 قالا هل نآكو اليل تناكهتقدبم رثكاو اردان الا ارابم ايش ادحا ىطمبال
شلاو زاجحلاو رصم ىف ماعلاو صاخلا نم ممظعلا

 : أ ىف ه ذ عاشو ما

 طر هنس رغص عم برغلاو روركتلا البو نملاو مورلاو ماشلاك ضرالا

 رخال هدعو وأ هلاق اف ةريثك تامارك هل تاكو هنع هللا

 ا ارتكب وللا مولع ىف قئاشلا مظنلاهل ناكو ئمظعلا ةيبطقلاب مهضمل همجرتو

 . | قيرط ىف هلوخد لئاوأ 7-2 فالآ ةسجخوحم اهم هيلا لع ةرم

 الط ىف موقدسم ةلقل عابس نولمحتي ال انئامز له نا لاقو اباسغ نا من
 ميل ةنس هنع هللا ىضر تام رتافدلا اهنع قيضن ةنمسملا ني
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 *« ا ذاب

 هرعش نمو 0

 لعوب نفش| تلبج ودا بلل كور[ ا

 ىلا ىنم برقأ كنادجو . ريسملا كيلا تدرأ انهمو
 ىدل هيحنر ا ىذلا تدجو ةجاح يف كنوجر امهمو

 هلوق نمو
 ىبر بابي لذ بارت تمالك بيش ولل
 . ىلف هنم ىنالاب ًالمأ ىتح هيف ةجولا رفغأ

 هلوق نمو
 تابث هل وع لكحو تا موق لكو

 تانشلا هممج ىذلاالا .9ىرما|ضعبب ىرد سبلو

 هلوق نمو 0
 انينح نحف هقوف تدّرغ قوطتاذاممادوعلا بسح
 انيق ادقع كاذ نكلو“ :قوطلا ةيرابلا ولا |. |

 ديصق نم لاقو
 ىأ ةروزلا عني ءىث ىأ ىهىملاتنبوبرعلاةداغ
 ىؤلو بمكل سن نملجر  .ىتنا راع لصو ىف سبل

 ىئامملاو رارسالاب فيكف قابملا زجعمباتك ىلو
 ىاسل ىلع ىعامسا ناكو نايعلاب قحلا هنيعمسأ

 « تلاثلا بابا نء رشع علارلا لصفتلا ا 3207
 دهنجلا هللاب فراعلا رسفملا ىلولا مالسالا ييش مامالا انالومو اندبس ٠

 هنع هللا ىضز قيدصلا ىركبلا نيفراعلا جان نسحلا وبأ دمحم
 د
2 
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 « دو
 : | تطل تي قوي ىل كلا جوم نم كن ءاملا

 3 وحي ىتفأف ىفملا ىدنفأ دومسلا وبأ ىتفنساف ةيناملسلا ةفيرشلا باوالا

 | ىلا ءالعلا نم ةعامج اوكرحؤ نييزاجحلا نم ةفئاط بصعتف كلذ حالصا
 الو ميمرتب هيلع ضرعتبال نا فيرشلا تيبلا مظعت نم نا اومتزو فالخلا

 بتكو هنتف كلذل موقت نا تداكو سانلا ماوع ىلع رمالا اولوهو حالصا
 ا ١] )] يف ًاكساو الك رجح نيدحأ نبدلا باه ش انالوم

 مان اانالومو اديس غلب امو لاق زاوملا ىلع ممصو ةريثك لوقت ىلادنتساو
 ذأ ةكم سحاص ىمن نب دحأ نيدلا بابش فيرشلا ديسلا ىلاعلا فيرشلا

 مو ةفرشلا ةكم ىلا ربلا نم هسفنب رضح هتمحرب ىلأعت هللا هدمغن كاذ

 لومي دمع خبشلا مالسالا خيش مالعالا ءالملا ناطلس انالومو انديس
 ةميرشرزأ هب دشوماركلا هفالابو هب هلا عفن ىركبلا نسحلا ىبأ خيشلا
 ف | ينط ااىدنالا ال ومو 1 و 0 هيلع مانالا كيسا

 لأسو مالسلاهيلم هاربا ديما ءكتع فرقلا ف هاجت ًاعيج اورفحف

 : اويران# وق ىلع هيف ملكش. ًاسردقلينا ىركبلا دمع مظعالا خيشلا انالوم

 ععيمس ] | كنا انم, لبقت انبر ليعايماو تببلا نم دعاوقلا ميهاربا مفرب

 9 . | 00 مملو حسم قلط نال هنداع ىراج ىلع ملكتف ميلملا

 1 دايحالا ردلا سلاف دلقو داجأو دافأو نبرظانلا شهدأو نيرضاحلا ه ,

 مظعالا خيشلانالوءاهارف سانلل ىتفملا ىوتف رظانلا جرخأ سردلا ىفقتا

 ضحمو قحلان يع وه اذهسانلانماذه فلاخ نمو لاق ىركبلا دمت خشلا
 : : ١ تنكسواوع رشف لمعلا ىف عورشلابلاملادمح ا ديسلاا:الومرمأو باوصلا
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 ساف ناطلسو هكم فيرش كلذكو هدعل ع نيرا سطل ْ

 .هبقانم باتك ىف هدلو اهركَذ ىتلا ةروبشملا ةلاسرلا ذاتسالا هل ستكدقو ٠

 نودربالوهنوروزبوهب نوكرب ربت رك اسملا ةاضقو رصم ةالو ناكدقو ظ

 هندي لبقيو همم موي لك هروزي ريزولا اشاب نانس ناكو ةعافش الو ءاجو هل ِْ

 3 ْ هيهنب ىهذيو هرمأب رمكأيو ٠
 كلذ ىو ماع دعت ماع جي نا هللا همحر هنداع تناكو( لوقا

 هحندم يف هرعاش لوقب

 اما رحلات يبل ةبعكلا جحت ماع دعب ًاماع نا كني
 ساون وبأ لاق ىبابعلا ةفيللخا ديشرلا نوراه ةداع ًاضِنَأ هذهو '

 نارقالا اهاون نيب٠تدن“ . ةدافوؤو ةؤزخت ماع 1

 نادخولا اهراعش تالمعيلاب ىركلا مهني عاضوزغوجح

 دمحم ديسلا ذاتسألا ناك رشاعلا نرقلا رابخأ نع رفاسلا روتلا ىف (لاق)

 اممو ملعلاىف باها هيلا ناكو ءالمالاو سردلا يف هللا تايآ نم هجولا ضيبأ
 أن قراعملا فائصأو مواملا عاونأب ؛ ةظاحالا نم ىلغالا ماقلاب هنوكب دهشي

 امو هروثنمو مالكلا موظنم نم ةماعلاو ةصاخلا هاج فب ماكس لاك

 نسحلا وأ تراغملاو مولعلا ناديم سرافو مالسالا خيش هدلاو ضرما

 مث روكذملا هدلوب ىلتخا هييف تام ىذلا هضرم هتاكريب هللا انعفن ىركبلا

 تطرأ مالعالا ءا م مالسالا ع خويش نم هبدب رموهتذمالتب ىعدتسا

 هك نخل لوخدلاو هتغذخآللاو هنن ةوافتسال ١

 ام ةكم رات وهو مارملا هللا تني مالعاب مالعالا باتكىف (لاق) ْ ٠

 راضو هرشلا تيا تامحأ نمديبح تركة 3



 « 4و

 ظ ركبلا وأ ىركبلا تاقبطلا وأ بقانللا وأ خجراوتلا بتك ىف قلطأ ثيخو

 وصخاباتك هبقانم ىف فاأ دقو دارملا وهف ىركبلا دم ىديس وأ ريبكلا
 الوم برذملا ناطلسيىلا امثسن ةلاسر هنهل تبئئأو ةهزالا سحاض ةاديفح

 للا ىذ نم رشع ثلاثا ةامرالا ةليل دلو هنا هسفن نعاهف لاق دقن
 ' | 1 ال تنال ماو نأ هدي رك ذو ةلامسلو نيلالث م ع

 | رىف هل. جرتملا بعوتسادقو ةلاهعسلو نيعسنو عنرأ ةنس رفص رهش نم

 مهعةخيش ٠ نءاهماقعو اهماقن مولعلا قلت فيكو هتنيرتوهنأشن ليصافت كلت
 رقانملا ىف ءاش ع ن. همجارياف هحرش لوطي ام مهر مو مهاممأ ركذ عم

 الامال هنم عقرو ادوقع رهزلا مجالا هيف ظن ناوبد مجرتمللو ةروك ذلا

 ودب ىبأ نم ربسأو روغزلا نم رهزأ سن نيام ادونبو امالعا بدالا

 رتملا بز لازي الو . بويغلا حيتافع بولقلا بايرأ تاحوتف نم ناعمو
 [ ىقانم ىلا قيدصلا داشرا يف ( لاقو ) ها ةيركبلا ةداسلا لزن ىلتي

 ىف نآرقلا ريسفت ىف ناهربلا باتكمجرتملا تافلاؤم نم نا قيدصملا
 راشالا باتكو نيدلجم ىف لوصالاجراعم ىلا لوصولا باتكو تاداجب

 ةاؤلاو لئاسرلا نمكلذ ريغو تادلجم عيرأ ىف ةيفوصلا جامنم ىف ةيولملا
 . مولعلاو نونفلا رئاس ىف

 نآشلا ٍيظع ناطاس الو ريمأ نكيملاضنأ داشرالا ىف ( لاقو )
 مهرخس دقو ةبانع ديزم هب هل ناكوالا ذاتسالا نمز يف مالسالا

 ٠ نوضرحتو ةظعوملا هنم نوبلظيو هنوداهمو هنوبتاكي اوناكم ًاعيمج هل
 : أو هرمأب ةبانغ دب زمناخ ناماس ناطلسأل ناكو هلئاسرو هلاوقأ عامجختسا



 مامالا خيبشلا مهنمو هصنام تاقبطلا ف ىنارعشثلا ةمالعلا ( لاقو ) ًايقلتو امبف ظ
 ئركبلا دمج ىديس لماكلا ةندمحلا حنلاو ةيندللا م ولعلا ىف ملاعلا ميسا لا

 غرفأ نم قح ىف لئاقلا لوقي اذامو هفيرعت نع ىنذل هتربشو هنع هللا ىذد
 ناف لعن اهف هرصع لهأ نم دجال حصل ل اغارفا فراعملاو مولعلا 3 هللا

 يف الو رصم نم الع رثك أ ةدلب ضرالا هجو ىلع سيل هنا ىلع اوعمجأ سانلا

 مهضعل لوب ريدج وهو هلثم رصم'

 دحاو يفولاملا عجب نأ ه ركع لالا 08

 لجأ هلو انيق مرك أ الو اقلخ هنم عسوأ تيأو انف تارم هب تممتجاو

 أشنو هتلالح 0 2 لهأ مجأو قفأو نعود ىلحأ الو هرم

 يح نسفتلا وعَو دهزلاو عرولاو ىوقتلا ىلع هدو الا ا ىكر

 هعامس ىلع نارقالا ردي الام هبقانم نم فرعأو ةمشار ىهو ايندلا هنثأ

 ىركبلادمت كشتلا هصئام ةلأ عسل ىف تام نميف هناقيط ف ىوانملا (لاقو)

 نع فوصتلاو عرشلا مولع ذخأ ماشلاو رمعمو نيمرملا ملاع مالسالا خ
 ريمع بابشلا مهنم ضيا ةعامج ىلع هّمفنو 6 ىنا مالسالا خيش هيب

 سورذ ءاقلاب ةمنمز ىف تخلو لايق رف ناننللا حنيف ناكو مال

 ا فاو يعم اله س11 رأملو ةميديلا ةلفاملا ف 7

 ةيبشلاو ونللاو طقشللا .أ

 وبا دم ديرسلا هصن اه هططخ ىف كرابم اشاب ىلع لضافلا ملاعلا ( لاقو ) .

 ىركبلا بزحت فورمملا بزملا بحاص وهو نيكلاسلا ةودقو نيفراد



 ظ 4
 8 ذراطقالا الم نم فراعلا مظعالا م امالا فون رادرتقدلا اشاب نانش ئىأ

 قا ةتاالاب نامزلا ةءالع قالطالا ىلع مالسالا خ خيش هرشن راصمالا رطعو

 السالا ةجح نيكحلاسلا ةرئاد نطق . بهاذملا ماما بلاطملا 53

 قاتلا انالوم ناقرفلا رارسأ نامجرت نافرغلاو قئاقملا سمش نيملسملاو
 اس ا طبسىفاشلا قيدصلا ى ركبلانيدباملا نيزدمح خيشلا دجلا ظفعالا

 دقو ةئاعستو نيعستو عبرأ ةنس رفص رشع علار ةممملا ةليا ىف كلذو

 ش٠ دمحأ ىالوم برغلا ناظلس ىلا اهب ىتكو هنع هللا ىضر هسفن مجر

 ثالث ماتخ هجحلا ىذ رشع ثلاث ءاميرالا ةليل ريقفلا دلومو اذه ةصنام
 اب دم ىئابرلا ملاملا دهسا ظعالا ذاتسالا ىلأ رجح ىف تأشنو ةلاغستو

 لع طفح فيرشلا نآرقلا تمنخو قيدصلا ىركبلا نيفراعلا جان نسحلا
 رعوكلام نباةيفلأ تظفح دقو ىرمم نم ةمباسلا رخاوأ ىف بلق ربظ
 000 ىناوريقلا ليعامسأ ةمالعلا مهيعفاشف مالعالا نم ءالجأ ىلع

 كرب ةمالملاةيبلحلا رايدلا ىتفم مهيفنحو ريبكلا باطحلا .دمح لماعلا

 “ ةزاجا ىل مهنم لك بتكو ماما كلذ ةكمب ارواجع ناك نيخ ذالب نبا
 1 زاريشلا قاحسا ىبأ مامالا فل ءملقفح ا ثمَتأَو هتاوز هنعو هل زوحي ام

 .ةعلاثلا مامت لبق هنع هللا ىضر ىهفاشلا سنردا نب دمح ظعالا مأمالأ هقف ىف

 مالسالا خيش مهيفاشف رصم انتدلبءالع نايعأ ىلع هتضرعو ىرمم نم رشع
 . مملبت -وىناقتللا نيدلاوةلملا رصان رصعلا ققحم مهيكلامو ىلمرلا دمجا سابعلا ىلأ

 كلو ورد رو ضح ىف تعرشو ىبلبارطلا ىلع نسحلا نبأ ةاضفلأ ىضاف
 'ىضر هنافو ىلا ذئنيح نم مولعلا عاون أ ىف هيلع ةءارقلاو ةدافتسالاو ثحبلل
 قلْلَذ ىف ىلاح فالتخاو ثممسو تأرق ام فالتخا اقلب اروضح هنغ هللا

 9 ذ6 - كح
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 تناك ةفيرشلاةطملا هذهنا ربظيو الضفو اردق ءالعلا ربكأ الا اهالوتي ال
 ىفف مهنع هللا ىضر ةيركبلا ةداسلا ضعب اهالوت ىتلا فئاظولا نمبض نم

 مامالا خيبسنلا ةمجرت ىف هركذ ام اهمم عضاوم ىف كلذ ىلع لدي ام ىتربجلا

 لوحف نع ذخأ هلا ركصذ هناف ىعفاشلا ىبريدلا رم نب دمحا ةمالعلا ملاعلا

 ترا دم خيشلاو ىللدلا ركبوبأ خيشلاو ىناقلا ليلخ خيبشلاكت قولا
 . رهزالا بيطخ ىركبلا نسحلا ىبأ خبشلاو ىترشنلا دمج خيشلاو

 خيشلا ةمالعلا ةجرت ىف +05 ةنس ثداوح ىفًاضيأ ىتربجلا ركذو 20٠

 دمي رهزالا عماجلاب دايعالاو ةعمجلا ةناطخ ىف مدقت هنا ىوانسالا دم

 527 - نحرلا دبع خيشلا ظ

 ءاطعواقافناو ةبابموةسانر كولملا ىذ لعهنأشو هلاح ىف مجرتما ناكو 1

 رصم لاو اشاب دم ديسلا نمز ىفو ةهزنلا ىف رورسلا ىنأ نبا لاق اربظمو
 هيف: ليجحتو ةريثك الاومأ هيف لذي نامزلا ةردلل ناك ٠ ١

 ةيشفالا نمو رانيد فالا ةريثع دقتلا نم هيف فرص ةررغ بالسم

 ماقاو هلزنم ىلا دوكذلا ريذولا هيف لزنو رادقلا اذه نع ديزي اماهريغوا

 نيميرأ حرفلا ةدم تناكو ماعلاو صاخلل ناسحالا ة ةرثك عم ماأ الل هيفا

 ةرفاولا تادقولا عماموت رورسلاة ةرثك نمرصم لهأ تاغ اف قذب ملاعب

 ديعسلا لينلا نمز ىف كلذو لطرلا ةكربب
 * رشع ثلاثلا لصفلا

 هحولا ضيب باندا سمشنيدءاعلانيز رك ىلأم راكملا بأ م السالا خنيشمال |

 هنع هللا ضر نطل ا لل طعس ىفاشلا قرنا ىرجلا ا ركبلا ىطقلا

 هنمز ىفو ةيهزلا ةهزألا باتك ىف رورسلا ىبأ نب دم ديسلا (لاق)
» 1١١ 2 
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 ٠ ةديدع لئاترو كلذ

 - ىركيادع نيرو راأ ديلارالا ةمالخ بحاس [لاق)

 ددضلا ىركبلا نسملا ىبأ نب دم ذاتسالا دالوأ دحأ رصم تادآس

 ناكو حالبملاو لضفلا رححىف ىبرو هيبأ ةلوديف دلو ىنفاشلا ىرصلا

 16و ررقتلاف ةلماكلا ةغالبلاو ةيفوملا قراعم قا: حبحصلا قوذلا :
 را دم سمشلاةيعناشلا خيش تومدخ,ةيباشإلاب سردو ايندلا ىفعاسنا

 04 ٠جاهملا حراش
 3 كاف فيلل راشو رمل لطي كو ةج تام و

 | 07 هبتاعيىرتقدلا ندلا لاك نإ ىحن ىلوملل مورلا ىلا هتلاسر ردص

 : : هنع هنالسأ رم

 7 مقلاداؤف يعدلتذ ميسن نم بيطل مثذأوا
 1 ميخج ىف هقوش نم تح ©." مقرب ىفاو لوسرا ناولو

 7 ملل مالسلاب ىنطنت . لياخ ران لثم رانلا تناك
 رورسلاو اىديس ىتادح قيقحتلا ةدمع بحاض ( لاقو)

 | بوكرو ةماوسلا ليللا بوكرو شيلا سبلو رومسلا سبل دنع
 019: خدملاو مذلا ىدنع ىوتساو حلاو ماعطلا صاخن لك أو ايرع

 ]اف راعم يف حيحص قوذ هل ناك ةليذ يف ىزنلا مجنلا ( لاق )

 او لوقتلاو لوقعملا ف تافلؤم هلو ىلمرلا دهن ةيباشخلاب سردو ةغالبلاو

 .آوّناتو ءارمالاو ءاسؤرلا هل ذملتتو هخايشأو تقولا ءاماع روهجج هيلع

 2 ًارارم رهزالاب بظخو 8
 || ويس ما ردع تاتو( 1



 ظ «مذ
 رخافملاوذ مان الاةمالع.مالسالا خيبش وهو هنعّلا ىضز ىدلاو ىف د
 رسفملا .هنامز لهأ عزيمتو.هنارقا ىلع لضفلا يف قاف نم رئاملا لكل مام
 قركبلا وورسلا وأ مالسالا خيش مظعالا ةمالعلا . ققحا هيتفلاو.ققدل

 لايس نهذ اذ هللا همر ناكرصع ةفيرشلا ةنطلسلا ىتفم ىهفانشلا قادس

 هن وح

 معلا نم بلطو . لاغتشالا ىلع نكاذق .لامضياؤفلا لج لاك

 ةيبرعلا ىف رحبت دق.لداعو موضللا محنأو.لداجو راغانو.لاغو سيفنوهان

 ةييسالا ا ينم تطراو.لوتض الا, لاطتساو :اهكمواهدمإزت )0
 ةرهوج لك ةرخازلا هراحن نم جرختسي ناكتف ريفتلا امأو . لوصنلا

 همفات نطاب ةمالس عم ةملظلا ول ءىرد لك ةرايسلا هبكاوك نمو.ةمب
 هل هرضع لهأ فرتعا .هرشن مون ىلا هل نظفاملا اهاوطط ةنايدو.هرشح مول

 ةكرح امبمو .نوكي ىذلا وه هب راشأ امبم هلهأ نيب سمشلاكو رف .هلضُلا
 ةمئايلا ضايرلا راهزالو.اهفطل ميسنلل قالخا عم.ن وكس هيرتعيال ىذلا وهف

 هطاقتلا ىلا ةريخذلا بحابص الو: هطامنا ىلا ىرصملا لصوام بدأ يف اهفطقا

 ةنطاسلا ءاتفاي بقل نملوأ وهو.هطارقاو هناجيت ىلا دئالقلا بحاص ا
 نسحأ اكلاس.كلذ ىلع هللا همر لزب ملو.ةينسويلا اهموكو.ةيزصملا رايدل

 عيسةنس ىلاثلا عيبر نماث نينثالا ليل يف كلذو ماملا هل لح ىتحت. كل ْ

 ةيحتلاو مالسلا ىكزأو ةالصلا لضفأ اهبحاص لع.ةيوبنلا ةرجحلا نم فاأ

 ( نمو ) نينس عمت كاذ ذا رمح ناكو هرم نم ةنس نيئالثو تسن نا

 . هنانج سدارف ىلعا هنكحجساو.هباوضرو هتمحرب هللاهدمغت ةفيرشلا هفيل

 نيدلخم ىف ماعلالا ةروس ريسفتو تادلجم علرأ ىف ميظعلا نارفلا ظ

 ريغو دلجم ىف حتفلا ةروسس ريسفتو ريبك دلع ىف فركسلا ةروس.



 1 “م
 , س ءايحا ىنامحيبضوت يف .نيبللا رونلا ب باتك هبتك نمو . مهريغو
 بيحالا مالعا هامس ,اباتك نأ ىزوملا نبا جرفلا ابأ مام املا نا كلذو

 0 ولا ثيداحالا نأ هيف رك ذو ىلازخال ءايحالاو هو .ءارحالا طالغاب

 زلادقو.كلذ ناب ىف ىزوملان با فلاف فيعض وأعوضو» امضمب ءايحالا

 ْ أ يرام ىفاباتك قارما نيسح نب مجرلا دبع نيدلا نيز ظفاحلا
 حالا قف اننا ىنالققسعلا رجح نبا هنافام كردتساو . ءايحالا

 غلا فلأ كلذلو برذملا دالب يف هقارحا ىف ببسلا أبضعل ناك ففاومو

 : اذ ىف لسيقام مجرتملا عمجف ءايحالا ل كش ىلع ءالمالا هامس اباتك

 هيف دازو هيوق ىوقو هفيعض نيبو فاصتناو راصتناو درو ذخأ
 ليلملا رفسلا اذه هنمضو

 ).ةيدنلاةضورلاو.ءاهةفلا تاقبط ىف .ءامصعلا ةردلا باك هلو

 | فطيم بانر نيفلؤملا ران يف.نيقيلانيعو . ةيفوصلا
 . تاداحم ةدعيفوهو ىدادغبلا سجل نب لبع نسحلا

 ْ هيفوصلاو ابقفلاو ءايلملان م هنع ذخأن مهيفركذ خويشلا مج ارتباتك هلو
 ثاب ىلع لقنيب هنعو ) راث الاو ططلملا نم راعزالا ْفطق باتك هلو

 ' ( اريثك هافطخ 7

 *  رورسلا ىبأ نبا ريسفتب فورعملا ريبكلا ريسفتلا هلو
 لجن نوثالم.ريسلاو رابخالا يف.رردلا باتك هلو

 « رشع ىناثلا لصفلا
 76 ىركلارورسلا ىإأ ذببلا ةنظاسلا قيفم مالنمالا خش مامالا ذاتشالا )ل

 هاب رضخ ىأ هنمز يفو ةيهرلإ ةهزالا يف رورسلا ىنأ نبا ( لاق)



»07 
 هنالعو مرحلا اشم قانعأ تلواطتقف ءاعدلا الا قبب: لو و ملسو هيلع هللا للص.

 مفر مث قرطم ديز ناطاسلاو سلجم لا جتراو ةياعلا ةبترلا كتل مدقتلا ىلا

 بصتتاذ ءاهيلاو رخفلا هواعي الب ءىركبلا امم خيبشلا ذاتسالا 0

 لاقواعيجج سانلا ماةف ميدقتتلا هل نمو مدقلا قا ب> اصوه اذه الئاق امنا

 ىلاعت هللا اوعداف مكل قالا ىركب اب ديساي نسم نب ديز نسما ىبب ديس

 ىنلا ىلع ةالصلاو ىلاعت هللا دمحم أدب ؛ مث فرط ضو ةليقلا ليقتساَو 'مدقتقا

 ضيف نمو ىنابر رح نم فرتغي ناسلب ةاليصو 0 ملسو هيلع هللا ص

 .ثيزتلاهاوف اك رات رم( 0

 ةينامعلا ةلودلا ءارزو دحأ اشاب ىزاغ نأ رثالا ةصالخ باتك (ىو)

 دنسأ مث رصم ةظفاحم ىلوو ةيكرتلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا تاذالاب اةراع ناكو

 هنا ٠١7 ٠ ةنس كلذو ةفارقلاب نفدو لتق مث امايأ سبحف رومأ ضد هيلا

 ىف ةلاسر نجسلا ىف وهو ىركبلا نندباعلا نيز دم ذاتسسالا هيلا تتك

 انمذخأ ىذلا ناك نا اهلج نم هتيأوث نمز ىف ايدسعت هنم هذخأ لام نأش
 انرابخاب سأب الف ريغلا ىلا داع ناك ناوهنم لح يف متتأف مكيلع داعلا لا نم

 7 وهو هيلع دزب ملو اتيب باوملا هيلا بكف هعجرتدسنل

 بيصن ماركسلا سأك نم ضزاللو ةلضف ضرالا ىلع ائقرعأو انيرش
 ا خيراتلاو فوصتلاو لوصالاو هقفلا يف تافنصملا نم( مجرتمللو )

 ماكحأىف . كتراببلا تاتك هلو دملا قات تاماذق كا ريسفتلاوا

 دازو بابلا اذ..ه ىف همدقت نم ةصالخ هيف ىأ ليلج رفس وهو .نارفلا

 مامالاو ىعفاشلا سيردا نب دمح دهنلا مامالا مه هيلع نومدقتملاو مولع

 قيببلا نيسملا نب دمحا ركحب وأو ىطرقلا خبسصأ نباو قاحسا نبا



 ٠ "و «

 ةزعو ىوقتلا ىلع ىنرتو ىلامت هللا همحر ىنركبلا دمج خيشلا مدابسإلا ع خيش
 نونفلا رئاس ىف عربو هلاقمأو يللاك م العالا نع مولعلا داو نيفنلا

 ءارنلا كراشو .هلوسأ نئس ىلع رعزالا عماجلا ىف ةرثملا سورألا قلأو )

 يخوتلايف لئاسرهلو دصاقملا عونتم ناوبدهلو هماع ىفهوكراشي لو مهءولع
 زاجحلاوماشلا ءالع عجأو ارا ِ زاجملا و ماشلاىلا لحراو هماقمتولع ىلع لدن

 هلضفب فرتءاو هدب نيب اويدا7و هميظمتو هريقونو هتلالج ىلع رسعهو
 رصع "قالا ووةكم ءاضق نع دعافتو مايقمنأ 3 ركبلا ةفالخلابماقو نوفراملا

 لع سولملاو ركّذلا نيقلتو دوبملا دخأ نم اه-اردنا دعب قيرطلا ايحأو
 جسمو هشبامو هلك أم ىف كولملاك و هو ءاضِيلا ةءارلا مفرو ةداجسلا

 هيدي نيب ساجت زاجحلاو ماشلا ءالع تناكو ةمغار ىو! :دلا هنتأ هبكرمو
 نارفلا موف 90 لجر هنأف ةذمالت

 ) من ريبكلاملاملا تعمس ( روك ذا هءاتك ىف لاقو 0

 لكتب وهو هسلجم ماشلا ءالعو هنع هللا ىضر ةمجرتلا بحاصل لوقت هلمرلا

 هنا هرابخأ نمو . مسرفلا ىف انعم لزنت ىركب أب دم ديس اي فراعما عئادبي

 بدع او ةنسدتاكو فلأو نيعبسو ىدحا|ةّدس مارحلا هللا تب ىلا جح

 كلذ رضأف دارجلا مهب لزنو فيرشلا زاجحلابرامسالا تلذف راطمالا ةلق نم

 ةكحم ءادنلا اوربشأو مهب لزن ام فشكب ءاعدلا ىلع مهيأر عجأف هناكسل

 ةفرشلا ةبعكلا هاج سلجو نسحمنب ديز انالومزاجملا ناطلسلزنف ةفرشلا
 و جاجملا ءارمأو برعلا خعاشمو ءايلملاو نسحلا ىنب تاداس هيد نيبو

 وفناو ةبيش ىبب خعاشمو حوتفم ةبعكلا بابو قاف آلا رئاس نم ريفغ

 ىنلا ىلع ةالصلاو ةءارقلا نم مهغارف دعد مث . نارقلا نوري سانلاو اهبابب



 0 «مو
 دازفادل لكو.ذاقتنالاو ءاقشالابةملومسفنلاو تابجاولا امهقاوقد يف ريدقت

 هنايبأ دارا هناوند ةبعكجحيلف هلمحنآلاءوني هلك دوجوملا ءافيت-او.دايج

 ثييلا كلذ نم مركملا رجملاب رفظيل.هتاقيم هيلا افضلاب هيعس ىف كاسيلو
 [مساادم هديب هدم ككل الو ول ىلا رمتمتال لادم تلا ا

 قيرفتلا هن دوا“ دا فوغ قرا وج قولت ادم سيل

 7 هلا نابو اهالا زع نيح تاقفاخ ىوملا نم عولضو

 75 08 وراسا يف مدل داؤفا حصأ رد

 قبررط ج.: . لكف اوءاننت وأ...:.ناويع قفا لكسف اودبت نا

 قيحس جبنو ىونلا يباكرب ترحاطا ىح ظولللا ىلع

 0 اذنموىل مالا عم ناسالاو لكشلا ةيرغ :

 هيلعىنفقوا عومجناويد ىلعذاتسالل تفقو دقو (تلق) حدملا ىلا صلخت مْ

 ماشلا اهم فرش ىتلا هتمدق ىف نيدءاعلا نيز مظعالا ذاتسالا هت>ود نصغ

 لمتشا دق ناويدلا اذهو ماظعالاو لالجالا مادقاب اهسلا قوفاثطاوجربال

 ها انخيش لاق مك هيفرمالا تيارو عيطاقماو تاحشوملاو دئاقعلا سئافن ىلع

 نينامتو عبس ة هيي نول عيبر روش رشع ىناث ةعمجلا ةليل هتافو تناكو

 دهشم يف رهزالاب ىخوطلا روصنم ييشلا سانلاب اماما هيلع لسمو: فلأوب
 هللا همجر كانه ةفورعملا هئابآ ةبقىف ىربكلا ةفارقلاب نفدو لفاح مظع ش

 هاهس ىذا هباتك يف ىرصملا ىديبعلا ميعتاربا مامالا نيسشلا ( لاق)) ىلاعت
 ل و قي لاء ل راش يف .. قيققحتلا ةدنع

 ىضر أشن. ةيولعلا ة- ان رلاو . ةيلعلا ةدايسلا هل... هصخلم ام روكذملا ىركبلا

 هنا رجح ف هدابع صاوخ ىف ةيراجلا ىلاعت هللا ةداع هم امك اهقبي هنغ هللا ِ

ْ 



 52 ««ذ
 نم ةيرذ نم هناب ارخف كيهانو . ةبترلاولعو رخفلا ىف كلذ هافكل . ةبسنلا
 ا هتعل رشو هتلم يلع ةفالخلل هافطمصاو ..ةرهاصملاو ةبحصلل لوسرلا هراتخا

 يف تيبلا اذه ىلا اوءسيو اوفوطي نا.ةعاملاو ةنسلا لهال ىديف.ةرهاطلا

 أتني ىذا نمو . ةرجلا هتنيطو حبمصلا هدوم ادبي هلايف . ةعاسو تقو لك
 اذه فرش قبف فرشلا يف تويبلا تأفاكن نا .:هرثرث كلتف ه .هاضب
 دجال ىناو:لوطاو زعاتبيلا اذه مئاعدف باسنالا فتلواطت دا .لرنللا

 مهبسن لهال ةالاوملا ىلع انمبطو . مهبح ىفةالانملا ىلع انلبج نا ىلع ىلامت هَل

 هلحت رمى ىتدملاىرايملا نحرلادبع نب ميهارإا ةمالملاانخيش هب عمتجاو ها

 ةبسانل ىفرش دقو .هفيصوت دعب لاقو ابفلأ ىتلا هتلحر يف هركّذو رضم ىلا

 هب قلعتي |مو لينلا هيف ركذ.دقع دير فو. دبعديدج هيف هل فيلأتب لينلا ركذ

 - ةدايزو ىنسملا زا>و . ةداجالا لك هيف داجا وه نبأ نمو هندبم ركذ نم

 نويع للكةرضنلا ضايرلا هرثثو ديغلا دايجاديرفلا دقملاف هرمش آمأو
 ةرثثنملا قفالارهاوزو .لبولا اهب سجرئلاودرولا قادحا هبنو.لطلا اهرهز

 هدروتو.لض نم ى دهن. اهكبح نثارظ ىفةئيضم ابكلف يفةقرشم تحال دق
 ١ تيفاويلابامهطيمستو . فرامملارهاو4|مهجوتت عملاملاو لهنا اهءرجر نم
 ِكلس ةميتيو .ىلاعلا ديثملا ديصفلا تيب احبصأ دقو فراع لك رحب نم
 امهيلا وعدنو فوشتو ةدئفالا للختف . ىل اللا دئارغب فضنملا ضالملا

  ةعاذصلا قرط يف اننفتو .ةغالبو ةرثك دملا ازواج دقو .فوسنو بابلالا

 ارشتناو.نيملا دقملا ف عمسلك ايلحو نيواود اناكف عمملاب ادرفأوةغايصلاو
 رطسانأت درأ. اهيهاذمو اهكلاسم عيجامجو .اهيراغمو ضرالا قراشم يف

 ضعبلا فذحو ضمبلارك ذنال تمجح أم تاقيرولا هذه يف امهنم ارطش
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 * رشع ىداحلا لصفلا

 6 يركلا روربسلا ىبأ ن دم ديسلا مالسألا خيش 3214

 ينأ نب دم نأ نيدماعلا نز نب دمي ذاتسالا رثالا ةصالخ يف لاق
 ناسلو دوجولا رسو ايندلا ةكرب باطقالا ىطق ريبكتلا ذاةسسالا نسما |

 ىلاعت هللا تايا نم ةبا قيتحتلاو ملسملا نم ناكنافردلا بابل بلو ةريخحلا

 ناسللا قلط ةرابعلا حيصنذ ناكو تاياغلا نم ةناغ قيتدتلاو ةنالولا نمو“

 لقعلاونيتملا نيدلا عم هيلع ةرهاظةيالولا تناكو رداونلا مج ثار راعك

 سائلا نسحا نمزاكو ةمدخاو لك لاو سبلملا يف ةمعتلاب رهاظتلاو لماكتلا

 ةماع دنع ادقتعم ضيرع ةاخجاذ ةارّرولاو ءاوبكلا فض ناع ال1 ١١

 تالكشم يف هيلا عجري ةعافشلا لوبقم ةماكتلا عومسم مهتصاخو سانلا

 بدأت نازقلا:ظفحو اهب[ ريض كلوا .قالخالا يرك ةمحلا عيفر رومالا

 نفسا 3 نونفلا در عربو 3 مولعلا بلطل لغتبشاو

 ىلع لبقأو يسار مدق فوصتلا لوصأو مولا مولع ىف هل ناكو ثيدحلاو

 هفالسا ةداع لع سرد» ناكف 3 ىركبلا تبلا نئر وايضا نأ ىلا سير ذقلا

 رومعملا مهيب ىف ةدافالاب لغتشاو كلذ كرت ربك امل مث رهزالا عماجلا ىف

 نايعا نيع . هفصو يف لاقف ةبرصملا هتاحر ىف هللا همحر ىدلاو هركذ دقو

 ةرحشلا نئفو هن :ركبلاة-ودلا نصغ عرف. ةدالقلاهذه رردنيكو.ةداقلا هذه 3

 ابعرفو تباث اهلضا.ءامث يف وءسلاو ةكربلا نم لزت ل ىتلا ةيقبدصلا ةرهاطلا

 ا عال .مالعالا ءايلعلا س 7 جانو. مايالاو ىلاولا تنور . «امسلا ف

 فراعملا يفو..ةخماشلاةبترلا ةيقيقملا مولعلا ىف ل تحضأ ن“ ,.عيدبلا انس 1

 هذه صوصخ الا فرشلا مومت ن داب ةشيازلا لئلا ةاا

 م٠١ «

2 



 ًاوئرونلا ناطل لا ىلع اوماق ام ىرصملا ركسملا نا (انفلبو )

 ةراخ كاميقت نحن هلاولاقو اذه ىركبلا نئدلا لالج خينشلا ىلا اونأ كلملا

 نافذ كلذك ناك كدح قيدملا نال رم دالب يف نيملسملا

<» 
 002 ترم كام انواف ”٠ لبس "هع اقع هل
 ١ لطي ةايشناو وت نم. اهانع اراسنأ تدلا)
 3 7 اسر وندلا ةحربو اهرارس 11من ل هقول الو

 ”1لحتاا ةبيهو اهلالج قئدلالالجنمىهونيكو

 06 قيتهلاقداصلا] فنى ركبلاهن ىنعأ

 ةالاب سيو رثك.٠  رماع تيب تيبلا اذه ناف

 0 عمجو تمس همهو ةمفرو 6 ىلع سسؤم

 ٠ 5 قلل ماقلاب ردع لك يف دخاوف دحاو مهم لازال

 : 7 ليظلاك ميسشا اباهأو ةاذوفحم مهن تلازال رصمو

 : . ىلصلاو معماجلا رون دق هرس نماي نبدلا لالج ايف

 7 ىلؤس بيجي هلل كب ىع  ىجنر لوبقال كيلا انثج
 3 1 لهم قفاد لضف ثيغ :اضرلا ةحفن كنم':يضتعتو

 | 0١ لل ىرتنإ دمع لك ىف ١ قد متأ قيدملا ىبايو
 1 قسلاو ةمفرلا ةرهاذ ىرولانيةبتر زم كل كف

 00 الا ىف مكدساح -هيود ميقردقم 'ةميكحو

 : 0 3 لأتف دودحلا زواحو انماظو ائيلع ىدمت دق ىروفغلا

 نم ناخ 2 ناطا ا مهءاجو عقوام عقو (مث) بيرق مكتاطلس
 عدل . : ىلبانلا ىقلا دبع ىديس مالكى هنا
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 قتو مولاحو موادعو
 ادد انعم للااطلا ان

 انيلغدت نايتدخأا |

 أشحلا رفتب ىرشبلا كلو

 مب فدو تيدا
 مهاواب ذالةدوضماا

 هله لع يللا
 ىرب سيل ىذلا بطقلا امس
 العلا ىفاد رف رص لا يفادغ نم

 ةبقنه نم طفلا اذهل 78

 نمو ملسعلا ثرو تسال

 رمال “9

 بهو هناا تانارحفو

 باظلا اهم لذت باولا ىلع فق

 بدأب لخداف ناذئتسالا دعز
 بركلا جراف تارسملاو

 بسملا با>ضا ةميس اذكو

 برتقاو مها نم .قلو

 ب ضرف ىلع عامجا لثم

 برد نموا اند نميف هلثم

 بوسع وأ مسج ماس هلو

 تحت ءاام امون رهاظلا اهرس

 بأو دج نم كيهان هدج
 ثم 3

 برقو تاقدنم ف هبل وهو ا ل م

 هيلاومأ نماشلا ٠
 تمج دق: ةئاق نا اهلا

 قس ابو ملعلا تارمن

 امستبم ام ارورسم ماد

 ىن-لا تاياغ ىطنعأ امو
 اهضران انلوق يف ةسعاق

 تبضتقاو اركب ةعاقلا هذه

 بطخلا ناودو لعلا ساجي

 باتي اممم قزرلا لالحو

 تنتزلا الءا ىلا اهققرو

 برالا هللا هلب اه

 نيل ركتا ءاشناركب

 هالو, ةئس

 لوبقلا هئمو ليبسلا دصق هللا ىلعو ٠ لوخدلا كلذ ك ىلع 7 اناق
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 ىتح نيدءاعلا نيز خيشلا ساجم ىلا انلزن( ةثامونيعبرالاو عر دن ىف)
 انف اهئاكسي ناك ىتلا ىلوالا مهراديلا هعم انرسو انبكو مث.ربظلا انيلص

 تصخراةينباو . هيااع روصق تاذ عابسلارطانق نم برقلو |باس ةيركبلا

 سلجم اهفو . ةقيدح تدجو تاتا اهنيكو. ةقينا ضايرو .ةيااغىهو اهريغ
 ًاجرآلا بيطل . لياق هفصويف ةغالبلا ن نم ريثك لك. ل !يفلا ةكرب ىلع لطم

 : ايلتو دمتعم لاكلا رونا وه ٠ نوهدملا بشملا نم تاكبش هب طيح ٠

 نونفب نولملا ماخرلا نم ضو- ىلع ةلطم ٠ لكش ضوملا كلذ ةفاح ىلعو
 كرتعلا ىف ىومحلا توفاب (لاف)ماخرلاو 3 رجحلا نم جيرطشلا ة ةعئر

 هيف متنتسي نيتاسبلا + طيح ةرهاقلاو رصم نيب عضو. ليغلا ةكرب

 عرزيو هنع فني مث رهبلا ىدم وح ل ادنلا |

 نيدلا لالج خييكاىلاءت للاب فراعلا ىلولا تيب ىلارادلا كلتيف اناخد (مث)

 انكريتوهتايح مايأىف هنكسي ناك ىذلا وهو هنع هللا ىضر قيدصلا ىركبلا
 ةعاقب ةامسملا كانه ىتلا هتعاقىلا(انلخدو )ةميظعلاهدهاممو ةعدقلاهراث ابو هن

 ةولخا] امزالم ( ناكو ) اهف هيل عتف روك ذملا نيدلا لالج خيشلا ناف ىلجتلا

 اناخذو انل تحتففلياثلا الا 5-2 اباخد.الةلفقم (ىهو)اهم ةلزءلاو:دابعلاو

 (ىهو) نيلبامتمنين اونابادج ةريغصةعاف !هاني أف نيدبالا نيز خيشلا عم اهلا

 ىف انهو ..عطاقلا عماللار ساو .  عطاسلارونلا اه .ءانفلا فيرا «انبلا ةفيطل
 هذهىهو) انبلا ران اهرخايفو تايبالاهده ىهذلاب تونكماهراو ( .

 7ع ىدروزال زارط يف هذاا مالفأب قتلا يعطل
 تختتم ينلا قيدص نبا نب دناعلا نز سطقلا راد نا ١

 بناجف ىربال حايتراو ردك ايف سيل راد وفص >>
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 ادهش نيكح هناملك ب نم ركل روش

 شديسا هيلا .راشفلا لك: ١ يذلا الوم ناقل

 ادعسو ازعهلاثءمج ةضظون# ةلود يف

 ادبع بحال ارك نا ارالا قرب الام

 ادنرواحيش ةبيط نم  ابصلا مر تخواف 3

 انبهذو نيدباعلا نيز خنيشلاو ند انبكر ةئامو نيعيرالاو سماللا مويلا يف

 رصم ةكلمم ىلاولا ىلاعت هللا هزعأ اشاب ىلع ريزولا ايارسس ىلا لوما ةعلق ىلا

 هتسلاجم ىلا هوعدب نيدباعلا نيز خيشلا ىلا لسرأ (ناكو) الاح ةسورملا

 نيبركبلادح انوبلطي نيت رموأ ةرم ةعمج لك يف رص ءارزولا ةداع وه اك

 يفلان ز ىف كلذك لالا (ناكو) ةيلعلا مهسلاجو مهتاهزتنم يف ةسااجملل

 (ناكو) نيركبلا نسايم سو ندا ل يلا 0

 مزلف هترضح ىلا نيدباعلا نيز خييشلا عم م بهذت ملاذا ريزولا انع لأسي

 ماظعالاو لالجالاب اناقلتف هيلع 8 رصع انتماقا ةدم كلذ انديقت

 0 0 لياسملا ىغاتابف مدع مارتجالاو مارك الاو

 نيالا نيو خييشلا عم مم أدعو انمقف . راهملا ر ىلا, لئاضفلاو ماكحالا يف

 ةفيررشلا كلت هتعاق ىلا انتعاج عم يشلا اناعد برغملا دعب ( مث انلزتم ىلا

 راام .تقابأمم : 2غ ممثلا و ليدانقلا تدنوا دقو , ةنيطالا ءاجرالا تاذ

 0 لئاقلا لو عوممجلا نيب.ربنعلاو دوعلا

 رامعالا .اهنيب.سشنتو..يوطت ١ لهانم مانالل  ىلايللا بما. ّْ

 راصق رورسلا 0 نملاوطو ةليوط مومحلا مس نهراصتف.



 ش ا م
 انيلخدف ٠ ةعاتلا كيتاه باب | عت. ةعامجلابب رغلا ةالص دعب (م) ةيكيزالا

 كلذ ناك يح عومتشلاتدقوأ دقو» .راجحالا عاوناب شورفم زءاهد نم

 . ناولأ يف رمرملاو ماخرلاب شورفم نادم ىلا انلصوف ٠ راهنلا هناك ليللا
 "تفل ردم نم عسوا رخا | هلباقي ناوا كانهو . نايقملا دئالق ةيأاك

 تاير ءأزو ٠ ماكألا يف رهزلا نم رطعأو ٠ هوجولا تاحفص نم لجأو
 ”ةلظناو٠ هلوغشم نويملاو سوفنلا هنتحمي قبئام .ةلوعشأا ليدانقلا نم

 لاو طخ ثيحن .لاحلا ناسا ىدانو «دوهشلا مساوم تماقو ٠ ةوعلا رخابم

 ا لرعوادوهاب كرح اهاءمال نيدوعلا بحاض اي
 بيغمأ] رمشف ايرثلا ءوذ صلقتو٠ لسيللا ةنأسم نم ةصح انمطق نا ىلا
 «نملأو د مث.تايبشلا تاوالملاو تايركسلا لك املا تمدنقق ٠ ليذلا

 ٠ عملا قرفت دخولا ٠ روخبلا ميغ تحن نم درولا ءامرطم لهمتاو روبشملا

 ماقملاهاضتقاام بسح ىلع . ماظنلا نم كلذ فصو يف (انلنو) م.الاروب فقوو

 00 وبان تعزاال ادن قلت ل ةعاق ىه

 ا (ساطوتقو ىثثم .اهراهزا اه تحاف ةضور مأ

 ١١١ ارو انمجر :ابهناجزا يف زاستوالا .تنغتو

 00١ اًمْؤَلا نحللا ىف ناديمسبلا ماج نوناكف

 02١ ادغووىرججيهتحدص  لبالب .ديشنلا نمو

 0 اهجدملا لهأ مثالا زم: لزملا لهأ ديزت
 املك حمدملا ىف اهنمو

 70١ (!ةلعيثينلا قوفت دبأ ١ هل نمو لاونلا نسحب :
 ل ادهاكاذ لباجدلا ليل ٠ : ىف مجنلاك ةعلط وذ



 ١ دا «*

 نيب 'ئرقو نيدباعلا نيز خيشلا ساجم ىلا انلزن اضيأ برغلا ةالص دعب مث
 نا ىلا .ةركءاذلل يف انيسلجو ىزارلا ريالا ريكا ريسفتلا نم انيدب

 ليكلا :ظملا نم ائيفوتسا دقو انازنم ىلا انق ( مث ) لالا نم حنج بهذ

 ) ماما دمحأ خيبشلا دنع رضح (ةئامو نيمدرالاو ىداملا سيمللا مون

 خريشلاو رهزالاب سردملا 7 اصلاب فورعملا ىلع خييشلاو نيدياعلا نئز خيشلا

 ناح نا ىلا لضافالاو ءاماعلا نم مهريغو ىسدفلا ىلواخلا دمحم لضافلا

 عماجلا ىلا نيدباعلا نيز خوشلاو نحب ( انبهذن ) ةعمجلا ةالص تقو

 لماكلا فراعلا نيدياعلا نيز_ئيشلا دلاو هددجو هرمعو هانب ىذلا ةي ةيكبزالاب

 يف لءجو«هرس هللا سدق قيدصلا ىركحبلا دمح خييشلا . لماعلا ملاعلاو

 هنم انا+ دف هراد ىلا اباب هل لعجو . هرقمنييرقأا تا>رد ١ ذاللص ( ائيلصو

 ىلع رينملا ةلابق هيف نولصي ةبركبلا ةداسلاب صوصخم ناكم يف كانه هعمملا

 انجر خو ءاعدلامامت ىلاانساجو راما قوف نم سانلا لبقتسا اذا بيطخلا نيع

 هرودفملا هراذ ىلا بابلا كلذ نم خيشلا عم ٠ تاري ىلا عاوناب ىه ىتلا

 مغءوره٠)وكان ( هتفايض ىلا مويلا كلذ ىناناعد دق نيددأعلا نيز خييشلا

 رصم يف ذكمو ىضاقلا ىدنفأ فراع قابلا دبع مامملا ىلوملا ةرضحو

 روك ذا ىدنفأ فراع مودقتب ربخلا درو نامزلا نم ةصخ دعبف٠ هسورحلا

 دم لضافلا خيشلاو٠ماورالا لضافالا نم لجر وهو هبئان هعمو لخدف

 لضافاب الفاح ساملا ( ناكو ) اهرباك أو دالسبلا نايعأ نم هريغو ىناملا

 ءاربكلا نايعأو ءاململ ٠ تنكسو + تال آلا:تكرحتو . عامسلا رضخو

 ىتح ءروضحو ةساؤمو:رورسو جاهببا يف لزن لو.تاوصاالاو سوفنلا ظ

 إ ٍإ  50ةكرب ىلع ل-اعملا ساحل ىف كلذ ( ناكو) دئاوعلا
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 ىوذ ندعمو . دجام آلاو مراكالا رخفم بانجهراد ىلا اناعد دق( ناك)

 ةعاجلاو نحت انبهذف هيرصملاركاسملا اذختك اغأ قطصم« دماحلاو نساحلا

  عامسو.عامجاورورس ىف ( انساجف) هيشملا ىلا راها ة ركب نم انثكموهرادوملا
 .رضح دقوباحصالا ةمدانمو«بادالا تاركاذهو . عامساو برطم

 ..ناشل' ة ةمئرو ةءاهشلا وذ لضافالاو ءاملاو :نايعالاو رباكالا نسال

 .دئاوم تمسناو اشءلاو برغملاو رصملاو رهظلا ةالسص كانه انيادو نأ ىلا
 ::_و تارانفلاو لعاشأا تلعش ٠ ليللا نمتاعاس ىضمدعن (مث)اشملاو ادغلا

 ش انسلجو) نيدباملانيز خيشلا زمول( انلزنف) ليلا ىلع نيبكاار انناكم ىلا
 همسادحاو دلع ىف دج اريبك اناتك انازاف خيراتلا بتكن م «ىش يف ملاطن

 ميلمالا ركحذي (مث) ليصففتاب ايندلا قاخ ءادتبا هيف رك ذب ايندلا نوف
 نكامالا نمهياع تلمتشا امو اهميجج نادلبلا ركذيو !هنع جرخ امو ةعبسلا
 ! مس#جرتاو مهريغو ءارعشلاو ءاملعاا نم أهم جرخ نمو راحبلاو رامالاو

 دحب (!و) كلذ ريغ ىلا مهدلاومو مهايفوو مهاثاضفو ممافنصم ركذب
 اهب بهذ ملي ايف هدحاو ةخسنالا هل سيل ءاصقتسالا ىف طف هلثم اباتك

 ( مث) خيشلا ةخسن نم رصم ىف ابةكحتسا مورلا دالب ىلا ءارزولا ضل
 .(ةنامونيمبرالا ءاميرالاموب ) ةركاذملا نم هيف انك آمىلا برغملا دعن انعجر
  ٠«بدالاتاجراطم يف هدنع ( انسلجو ) نيدبأءلا نيزخسيشلا ساجم ىلا انو

 لك ىلع لمتشا ٠١ فيطللا هرعش ناوبد ىلع انملطا دقو . برالا ةحفاصمو

 1 / قا هللمش نما اره ترا نم

 2 تراغو ىبجوتدحاامدعب -(نىد ينقال ومان نا

 ١ تراطو ىسفن تمطا ىباذاف كم ةمطلب اهتبومت تمر
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 انقاد_ص 2: ضعلا هي قف - د_هاشو تقولا كلذ نسحب مكحت ضاق نم

 ردو 9 اهحانو ةعيرشلا ردص . دوجولا لع ةقرشملا .٠ دوعسلا راوثأ ماطم

 ققج ..قيدنملا يزكبلا ىدتفأ دبحأ ىلوملا ةزيضخ .اهجبارسو لاثلا ١

 قوف هردق عفر . ىلولا لان: ناو اذه نيما لامسالاو دسملتلا ]1

 نمهعموه نم غنيجو هباأو دبلا اذه لاح نع . ةزمملا عاوناب نيكامدلا

 راغ يف هلخدأو ٠ كرابملا فركسلا ىلا هاوا ىلاعت هللا ناف . هن طخ ىيماس

 ةرضؤلاراظنأ نم ةلحمملا ةنلا فن الا ئرف:."كرابتو: ىلاعت سالما نانلا لآ

 .اروث41 ةريغلا كات ءاول لاز الف . هيقيدصلا ةيركبلا ةكريلاو يي شلال

 متاسنل أيهم , بانملا كلذ حربالو ١ اروشنم اهملا برقلاب اع داعبلا تثءمو

 بهاوملاىبأءاقلب . هيخسلا ب هاوملا عاونأت حرب الو : باطما ذيذإب نيثالا

 لك أ ادد 5 هندمجما قالجالا بحاصو 2 هن رصملا ىحاونلا كيئاه نطق

 يجد . ديرفلا م «ديعسلا دفلملالا امم لا ١ هاا تايعفلا

 0 عدلا ا نبا 2 ديس رس لضافلا نال

 خيشلا سام ىلا انازن ( مث ) نامزلا نم ةصح هئاقتب انمئعتف ىتدلا ىدركلا

 فبرزيتلا نإ ايظا نياماكلا ردد ةرضح هدنع اذاو ندناعلا نز

 ةفرسشملا ا رش ٠ تاكرا فيرشلاز ىحنفي رشلا .فرطللا نبا فيطللاو

 ىف لز مف فترايعالاو: ليضافالا ضءب ساجلا يف (ناكو) ىلاعك هلل هتلسإ

 انئاكم ىلا انقو .ةدئاملا ةروس تيلت ( مث ) نامزلا نم ةصح ةيملعلا ةرك اذملا

 .( قو نييالثلاو نماذلا نين'الا مو ) فويشملا اندهاشو. 9 4

 ف اكل ل
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 انتعاجو نحن سايقملا ناكمرىلا اناخد مث موديلا ىلا شويجلا ريمأ نبا لضفالا
 كلت طسو ىفىذلا دودعلا ىلا انرظنو نيدءاعلان بز خيشلا ةرضح اتمهناكو

 هكيابش لطت مف رم عساورسصق لاهق اديصف نفعس ةكربلا قوقو 00

 ليثلا فو اذاهنأنو ربخأو تاهلا كيتاه ىلعو ةقيتملا رسم ىلعو لينلا ىلع

 سانلا هيف رثكتو دالبلا كنت نم نايعالاو ءايعلاو رباكالا كانه رضحم

 رامزلا نم ةصح كانه انسلج اننا ( مث ) لينلا ءافوب رصم عراوشب نودانيو
 2و. ماقملا كلذ ىف . ماظنلا نم انلقو ناوخالا نم انعم ناكن مو نحن

 كلذ نف . ىركبلا نيدباملا نيز خيشلا مامالا حدم ىلا هيف

 1 111 كلراوج ىسناحلوح نم ءارضحلا ةضورلاب تهز رصم

 ' كلألا دئالقب تياح دق. ىتلا نيتاسبلاو قئادحلا اهو
 : ماشلا قشمدب انقيدص ىلا اندتك ةئامو نينالثلاو عباسلا دحالا موب

 ذآلانيعو نيملازاسناناوالاو تقولا لهأةصالخو .نايعالاو رباك الا

 ا 0 أ املا ىركيت ىدتا دعا ةرشح نيمركسلا ناولل لكأ
 نم هيلا هب انلسرأو بوتكسملا اذه ماشلا قشمد ةبالوب ىضاقلا
 . م هتاحفت تع مالس ميحرلا نمحرلا هللا رول هذهو ةسورحهلا

 أ بيط نم سوفنال ىهشملا وه ام ىلايف . سايقملاو ةضورلا تاهج
 زال عماجلا حاورالا نم هب قرشي . سافنالا ةرطنملا ةيكبزالا ةكو

 وفأ 2مم هروفن' مستبتو . رونالا هجولا ىلع ةفارقلا رارسأ هن ثعبنناو

 رضحلا ىلأ ةيركبلا ةرضحلا نم رودبلا تاعلط هب لبقتو . ةيرصملا رايدلا

 ةرختو ٠ لثيفلا ةكرب هترارحب فجي . ليوظ قوش نع برعي . ةيركبلا
 ماثملا كيتاه ىف انل مكو» لينلا نايزج «ةاشع عمادم عابسلا رطانق نء



 4 دم و

 لكلو. لاحا ىف انعم 00 دن داي نراعملاو . ةيهلالا ىتاعملا ن 2 ا

 دم خييشلا نيفراعلا بطق موحرملا هدلاو توم ةمقاو انل ىكحو . لاقم ماقم

 هنافو لبق ةداحسلا ىلع هل هسالجاو هدعل نم هل هفالختسا ةيضقو ىركبلا

 لضافالاو ءاحلصلاو ءايلعلا روح لئالقرم بأ

 اعلطم ةديصقب هتح دتمأ دقو

 ىهاذم لع تعسنا دق هو ىهاوم تلبق دق بهاوملا نإ ٍ

 هدنع اتدشتأو

 نصغ انباهذل هنم زّدهاو .بيطلا ىناوأ يف درولاءامو روخبلب راشنأ مث ١

 ةءارقل هدنع نيفظوم ةعامج تن اك ررظلا ا 0 كه ١ (مث)بيطرلا ةدوللا

 ذالملاو مظعالا ذاتسالا هدملو مهل انعمسف ىركبلا دم خيشلا هدج بزح ٠

 نمام انزحتسادقو . لسو .هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع تاولصر وك ذملا ما

 نيدياعلا نيز خيشلا هيخأ

 خيشلانب دم خييشلا انسلج ىلا ءاج ةنامو نيئالثلاو ىداطلانيزنثالا مويا

 انني, ترجف رهزالا عماملا ب بيطخ فؤراادبع لضافلا خيشلا م ينال رمع

 انيهذف نيدناملا نز خب لا اعلا 10 ٍجح ةيملع ةئخابموةيب د[ هيدا

 خيشلا ربق اهم برقلاب انرزف ٠ ةقينالا ءاجرالا تاذ ةقيتعلا رصم ىلا هعم

 ىلع كانه بق فىواضيبلا ريسفت ىلع ةرورشما ةيشاملا سجاص ىنورزاكلا

 .روبشملا نسملا تاذ . رصمةريزج ىهوةضورلا لع كانهانررممت ب |

 ىف قلطت ةضورلانا معا ىزيرقملا لاق .روهزلا ناولأوةرضال الع ةلمتشلا
 مالسالا لوأىف تفرعو ةزبجلاةئيدم نيبو رصم نيب ىتلاةريزملا ىلع اننامز

 نمز نم ةضورلاب تفرعو نصحلا ةريزج امل ليق 3 رصمةربز جو ةربزج
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 نذالاب الا .اهميقيال ىضاقلا نا نم ةسالخلا نع هانمدقام ىلا كلذ ىف دنتسا

 مويلاما لاف ها فدسوب ىبأ نعو ةصالللا ىفام لقت دعب ةءره!!ىفلاق نكل

 0 اودمجي نا ةاضقلا ةيرتا + 2 و ةعمجلا 3 يا ىضاقلاف

 و نا هل ن اق رصع ةاضتلا ىضاق اناسنا ىلو اذا ناطلسلا نأ ( لصاحلاف)

 7 لنك !١ ناو ءاضقلل فلختن نا هل نا اكنذا ىلع فقوتبالو ءابطخلا

 8 أ سلم هيو نال ناطلسلا نذاب الا فالختسالا هل سيل ىذ اقلا نا

 00 ءاضتلا باب ىف ريدقلا حتف ىف هب حرص !مةلالد كلذب نذا

 اذا ) ىتفي منملا ةءاوربو نيتباور ىضأةلل ةعممللا ةماتا ىف نا سينجتلا

 ل ا ثارلا رحبلا مالك ىهتناءدوشنم ىف بنكي لو هب رمؤي
 ىف ةيبش الف مه ٌروشنم ىف كلذ بوتكمو كلذ نورومأم اتنامز ىف ةاضقلا
 ًاققع كلب عب ةمانا يف ءابطخلل نذالا ةحصو كلذ زاوج

 لشانلا ماملاو لماكلاىلولا ةرايز اندصقو سلجلا كلذ نم انآ ( م ( معأ هللاو

 نيز خييشلا ىخأ ىركبلا ق ةةدصلا سعاوملا ىنأ دم خيشلا انالوم لماعلا

 : دعلو لاجلاو لالجلا عاوناب رومعملا هناكم ىلا ا. :اخدف هللا امهاذفح نيدياعلا

 1 رلاةردصد اناقلت هيدب نيب لوثملاو هيل: لوخدلاب انل هنم نذالا

 ا ٠0٠1| ومو قتس نان نردالا نيزديسلا هيخأ ن زمانا 1

 ازال ىلع هيلع, ةدابعلاو ىلامت هلل ةعاطلاب ةفالخلا دهع سحاصو

 نبيع ةليمج ةنسح هتكيهو . كولسلاو ةيبرتلا ل اهأ مالك

 ا ةصخ ةدنع انساحو . ةليلْلا رومالاو ةنطابلاو 0

 ىلامت هلوق ىف 1 نيدباعلا نيز خيشلا هيخأ نيبو انني ىرج ناكو
 ايف ةحاضبإب انفشاكف دبملا بيرق ساجم ىف .«ىوتسا_شرملا ىلعنمجر لا»
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 دن .ؤملا عم الاب ةعمأا ةالصل ديسلا عم انهج وت رشعلاو نماشلا ةعمجلا مول

 6-0 مامهلا للوملا ةفايْص ىلا ةعاملاو م 3: 0 2 انيهذ ,ةالصلا دعلو '

 دئمو ىئاقلا ىدنفأ فراعن بقلملا ىد- 1 قابلا دبع 1 امالا ققحلا

 نك اسمتاذ.ةعساو راد ىف كلذو رصمب ةمكحلا ناكم ىلا العا ل

 .افولاو ةدوملاو ءافصلاو ةبحلا عاوناب اناقلتف . ةيلاع فرغو .ةيماس روصقو ٠

 لماكتلا لضافلا يشلا انيلا ءاج ةئامو نب رشعلاو عساتلا تبسلا موي

 كلذ لبق انربخأ روك ذملا ىلع خيشلا ناكو رهزالاب سردملا ىننملا دمأ 1

 . ناطلسلا نذا ريغ نم نوبطخم ةسورحلا نصمم عم 7 يفءابطخلا عيج ناب

 نا اهعاو طنا ةحض ىف طرش ناطاسلا نذا نا ةيفنملا هقف ىف مولعمو ظ

 ارك ددع قاللسلا ةيح ال رصم كبت نضال 5 07 ظ

 ناطلبسلا:ليكونم نذا ةاضقلانماقناطلسلاةيس نموا ل 1
 باتك نم لقتلاب مكيتأن لاقو كلذ ىف انعم ثحبف ناطاسلا نم ْنْذا وهف
 انل لاقو رسم لهأ هيلع وهام ركنأ مث قئاقدلا زاك حرش قئارلا رحبلا

 قاوعسل ىتح ريزولا ةرضح اوربخأو كلذب نيدءاعلا نيز خيشلا اوربخأ
 رجالا لاككلذب مكل و دايعالاو عملا ةماقاب رصم ىلا ناطلسلا نذا ءىجم

 لقنلان مهب اندعوام بسح ىلع كلذب نيدباعلا نيز خيشلا انملكف باوثلاو ٠

 نذالا ةحص ىف ةحبرص ىه اذاف اندنع تئرقو رحبلا ةرابعن ءىجوةلئسملا ىف

 باوصلانينتو ساما تكسوانتكسفةعملاةماقأ ىناابطخل 1

 ليوط مالك دعب لاق قئارلا رحبلا ةرابع هذهو ٠ بايترالاو مهولا لازو ٠

 حصيرال هناب ىري ناكهناةرهاتلاب اننامز ىف ركسلا اضف نيل عقو (دقو)

 هلملو اشابلاب ىمسملا وهو اللا امفررقي امناو ةباطمخلا ةفيظو ىف هريرقت
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 اواع هيفا ليس لس" وأ كوحه تسي تش كاد
 اوأن نيذلا نع ةماع تل" ا رارو ممارغ ىف اوعوام

 رطو ىل ضي مل مهاوه ىف

 تفتلا امو ىوملاب تينع 2تعمط مهلصوب اسف نا
 تمنصام كحاولاحلاحرشاو 2تمجج ام عيمج امع وراف

 ررطلاو نويعلا ىداؤف ىف

 دمح مناك مهارتف اودجوام سنب مث اودجو
 اودصق مهام سأنا نم اودجج افللاو لبجلا ىلع مه

 رقتحم هنع لقملا أم مهف

 ةيفاو دوعولاب ةريضح ةيفاش بولقلل لزت م
 ةيفاخ حولت هجو تاذ ةيفاص كنتتأ دق ةرخ

 روص هعي# رتس فلخ

 اها لوه نم اوذاعت-اف اهفاق لوقع نم تعهد

 اهقاطل نع لقملا فثكي اهقأر بيط لاقلا ربح
 ش ركفلا اهم ترآح اذهلف

 اهلمع ىتلا نيفراعلا بطق ىركبلا دم خيشلا تايبأ انممس انك دقو
 و اقباس اهانسمخف ىلاعت هللا هظفح نيدداملا نز خيشلا دج وهو

 انلوق وه
 روص انلك نا ىنمهتنأ رئىلحالدوملا ةمغنب
 رئولا اهمأرتولانع ثدح ربملا تدبت امل تلق

 ريا هرسس ريما هبآف نم ْ

1 



 (ه4)
 عماجلا ند ةقيقد لئاسم ظفح ناحخو 0 ةيلعلا لئاسملا ضعل 0

 درواف هنع هللا ىضر ةفينح ىنأ مامالا ذيملت نسال نبا دم مامالل ريبكلا

 نيز خيشلا ةرضح ىلا هعم انلزنف نيلجلا نغقاشاو قيال عم اهنم

 تاصحو.نامزلا رباك ًاوءاملعلا نم٠نايعالاو لضافالا هدنعناكو نيدياعلا

 امو ٠ سلوا قرتفا مثاهريغو ريسافتلا بتك ىف تاعجارملاو ثاحالا

 خسيشلا ساجم ىلا انازت ةئامو نيرشملاو علارلا نينئالا مون حابص حبصأ

 ظ1011أ]1]1]1]1]1010|111 10د“

 ف ثحبنو ريسفتلا تنك صل ف هعم علاطن ان.ساحو نيدداعلا نز

 ذا 0را بابا اا

 ( دقو ) رهظلا تقو برق نا ىلا ٠ ةينافرع دئاوفو ٠ يقل قرانا قمم

 يدنفأ نامع ةرضح ةيرصملا ةيلعلا ةشرزاعا باتك ضمن هراد ىلا اناعد '
 ةكرب ةلم ىف ناوخالاو نم ه-:ايض ىلا ( انبهذف ) ىلاعت هللا هظفح

 ناعمللاو ة حبلا ةناغىف ةكربلا ىلع لطم سام هلو كانه انتي راو ةيكبزالا

 ةيسدقلا ثءداحالا نعهتلأسف ملعلا بتكهل تكي هراد ىف ناك هدنع ناكو

 ىنربخأف باتكلا اذه بلطتأ تنكو ريئصلا عماملاحراش ىوانملا خييشلل
 مون ف ومايأ دعلا هتكفدهتب اتكب انتعاج ضملت رمافىلا هب ءاج هن 3 هدنع هنا ٠

 ىلع نيدءاعلا نز ديسلا سا ىلا انلزت ةنامو نورشعلاو سماخلا االثلا

 عامسلا رك ذىف ةيئارلا انتديصق انركذ ىتح ةيبدأ ةثحابم انني ترجو ةداعلا
 ساجما ىتدشنأو ىانلاو

 ريظضصم كنع نذالل نسل "ريشا كدنم كالا ١
 رثولا هرشأ ذك .ئذلاب ةيتانم قوفألاو |

 دشناف ابسمخف اقباس ةديصقلا دذه هيلا تاصو نيدداعلا نب زخيشلا ناك دقو.

 هلوق هنمو ساحلا ىف ةسيملا
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 « همو»
 ' همهفأ ىنتح ٠ ةءاطتسم ةلاح وه هتلاح نا ىلع ءانإ قدتسم ريغ ريغلا كلذو

 ىف هنل هل ركذو . نيلفاغلا نم هنعوه ىذلا هلاح يلج .نيرضاحلا ضمن

 الرسو انقرصعلاتةو برق ال( مث ) رمالا اذه نم انبجعتو ةالصلاو ةبطخلا
 . حاورالا موجن عقاوم نم اهيف نم ةرايزب ةكربلا سمنلنل . ةفارقلا ةهج ىلا
 اًنررف. ةفاثكلا سند نم اهم قلعام انيولق هوجو نم لسغنو ٠ ةفاطالا تاذ

 |0001 ]لانس ةروبم كانه اندجوف عابدلا نطانقب ىمسملا ناكملا ىلع
 ' هذه ةهدبلا ىلع كانه انماظنو ةرادتسا جياملاب امل رطانق ىلع .ةراجملا

 3 تايبالا

 ءامسك تهزدفل روزينم هب ىد روت ةفارقلا نا

 روضحلاوهدوبش ىلفل اهف دازدق روبقلاموجنلاابف

 مهاكريو٠رومعم قيدصلا ىنب راوجي وه ىذلا .روكذملا انلزتمىلا اندع مث

 نيرشعلاو ىناثلا تبسلاموب قوروجالاوتابوثملا لاك ىلع انأصح دقو ءرومخم
 لضافلا هعمو ءىودرأملا دحأ خيشلا ةمالعلا انقدص ايدنع ريضح ةنأمو

 تاصحو رهزالا عماجلاءالضن نماههريغو ىننملا مئاصلا ىلع خيشلا لماكلا

 ١ ةيئارق تابا ىف ريسافتلا انعحارو ٠ ةيدعتاث-ابم مهييو اننيب

 ايسلا هدنعو نيدباعلا نيز خيشلا سلجم ىلا اناخد برغملا دعي مث

 رجف ريزولا اشاب ىلع ةرضح عابتأ نم ظعاولا ىورلا ىدنفأ لياخ
 زاكمالا ىف سبل ىلاعت هللا هجر ىلازغلا دماحىبأ مامالا لوق ىنمالكلااننيي

 و نيرشعلاو ثلاشثلا دحالا مون ىفو ٠ ناكل ناك ولو ٠ ناك امم عدبأ

 طعس ىضاقلا قنملا ىنرغملا كلملا دبع ديسلا لماكلا لضافلا ائدنع رضح

 اعم انملكتف ىواشلا ىبرثملا ىحن خيشلا ةدمالت نم رص ديعصلا ىحاون

 ' ش
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 روبملاو طاسبنالا لاكو .

 ىركبلا دمحم ديسلا هدلاو تايبأ سيمخت ديسلا انم ىلط دق ناكو

 انلق ثيحاهانسمخف#ةيئاغ ةقيقحو#ةيئاط ةديصق ىهو هرس هللا سدق

 انسديعأ دقو انعاهاتس . انتذنخأ ىتلاةملطلاابا 0
 اننرا يدق نم رونلا ةضبق 2 انتف ب نقلا جراعم امل مث

 اطسواضبق نؤشلا عيج ىف
 سيمختلا رخا ىلا

 اهانح رشف ةيئاطلا ةديصقلا هذه حرش نيدياعلا نيز ديسلاساط دقو

 دراو بسح ىلع . افيردتو اقيقح اهيناعم ىفمالكلا انل؟ أو. افيطل احرش

 ةحفنو . روصلاةخفنهانيمسو . حورلا حرشنتو سلقلاهب طسببامو . حوتفلا .

 ةسورح لا رمدم ىف هانمتأو . رونلا ةضبق تايبأ ىلع مالكلا ىف . روهزاا

 دازلا نم رس ديتام اناك أ نا ىلا ١ قالوب نه ناكملا كلذ ىف لزت مل مث

 برطملا اند_جؤف ةعمجلا ةال_ص كانه انئياصو ةينانسا عماج لاطرمو

 1 نحسالا نم جرذمال نيينمملاب وهف نحلبو ًارقيف ىلصيو نحليو باع
 ديسلا ( ناكو) ٠نحصلا ىف م.املا كلذ لخاد ىف ىلصي نمم دحأ هب رعشي

 مدع نم بيطخلاو ٠ مستو "ىلا راظنب, ةنل نأ الك ى ركبلا نيدياعلا نيز

 م.دتبو هتحاصف نم بجحعتب ها نظي هنحاب هتفرعم

 انجرخو.ةيضقملاةادؤأ ا روذلا ةالصاهدعل انياصة عملا ةالص تك : ام مث

 انيلع ملسإب ايامي اذاو. ةيخشلكلا ةيواز نم هيف انك ىذلا ناكملا ىلا

 اعفشتم ساجهنا(مث, هنأش ث يف انمالك هعامسل اندنع هتبطخ عقوم نسح نظيإ

 أهنف الكرش هل ناف . ةياطخلا ةبقفلانعأ قا ىف نيدياعلا نيز خيشلا دنع
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 امل ىلا ءامتا مهلو ديدج خيش ءارقفلا ىلا ىنأ ناكو ةبواوملا ةيكتلا

 موي ف مهدنع روضحلا ىلا. هل هللا هاففح خيش || ةرضح اوعدف ةبركبلا

 دقو « عامسالاو هاوفالا تذذإف ةريبكلا ةفايضلا اولمتو ٠ عامسلا ءادتبا

 ١ الملا ةرضحلا كلت كوك ائدبشو ىلاعلا ناكملا كلذ ىف انساج

 "نادل كلت نسح انامأتو ٠ تاقاورلاو ةينبالا كيتاه لالخ يف انسلجو
 ظ ناكو . ميدملا عملا كا ذا ميافملا عامسلا لصحو ٠ تاقالعلاو ةئيت

 ' ماظنلا نم انلق دقلو ٠ نام زلاءانبأ رباكأو ٠ نايعالاو لضافالاب الفاح سلما

 ْ ماقملا كلذ ىف

 عاعشلا رس نه سلا عامش عاملاو ةيلودلل ادب

 اهنمو
 ىاد هاعد نيدباملا نيزب مهف قيدملا ديسلا كاذو

 ىانلا دوم لصالا ميرك . ىلاملافقرشي سمشتلا لثك
 عاقبلا لك هركذ فرشو الضفو الع قاف ىركبلا وه
 عاسنا وذ مراكملا ىف ربو ىراحتال لئاضفلا ىف ماما

 شعب اندنع رضحةئامو نب رشعلاو ىدألا ةعمجلا موب ىفانحبصا الو

 انتءامج انبهذ ( مث)ر او ىبما وهامب مهمم انركاذتو «٠ رهزالا عماجلا ءالضف

 ىةنوردملا ةلحلا قالوب ةبج ىلا نيدباسعلا نيز خيشلا انديس ةرضح عم

 خيشلا ربق ىلع قالوب نم ابرق قيرطلا ىف انررف لينلا رح طش ىلع رصم
 مث )لامت هللا انوعدوةحتافلا أر قو كانه انفقوفةلمهملا نيملار كك ملا ىلا
 ذ يف كانغ انساحو ةينثاكلا ةيواز ىلا اناخدو قالو ىلا الصوف انرس

 لورسلا عاونأ ىف ثحنو قالوب قوس ىلعو لينلا رح ىلع لطملا رصقلا



 4 ده

 ه4 هه

 ةفيرشلا هدب لبقيل ىوهأف ٠ ةيلانلا تصخرأ اهميطن ىتلا تاحمتلا ىذ ريبكلا

 دادلا لاثمو ريملا ةاود هيلع تافكناف. ةفيتلا هرارسأ تاكر ند 0
 داشنالا ىف نسحأو لاملا ىف روكذملا دم خيشلا دشناف ١
 برألاب رشناف كبوت ىلع ربملا سقتا ظ

 راقتا وه اذا ير بئاك لك

 ضعلإ دنع ءاجف ةلامو رشع مساتلا ءاسبرالا موب ىف انحبصأ مث ظ

 لها ضعد لوق اندشناو نامزلا :رم ةصح اندنع سلجو ٠ باحصالا '

 رصم لين ةدايز يف بادالا

 اطثيح مارهالا غلب دقلىتح هيدايزىف رصم لين الع اولاق
 امرهطا غلب, رشع ةتس نبا نا مكدالب ىٍبيئاذه تلتف

 ِ م
 لعانعلطا دقو٠ ىلاعت هللا هظفح نيدداعلا نيز خيشلا ةرضح ىلا انبهذ م ْ

 هناظأو هركذ مدقتاا ىركبلا نسملا ىبأ خيشلا هدم ميلظملا 82

 بواسأ ىف بيجي ريسفت وه اذاف ري مافن ةثالثهل ناف رصتخملا وأ طسوتللا
 ىواضربلا ىضاقلا ريسفت رادقم ءسبرغ

 ءالع نم اندنع رضح ةئامو نيرسثعلا سيمخلا مون ىف انحبصأ امل مث

 دم خيبشلاو ىعفاشلا ىليلخلا دم خييشلا ةمالعلا انقيدص رهزالا عماجلا

 دمحأ خيشلا هدلوو فاكلا مضو ماللا حتفو ةدحوملا ءابلا حتفب كل

 نم مهريغو ىف زملا ىلع خيشلاو ىلااملا قورخلا دمحأ خيشلا 1 ىلا

 ةيملعلا ثاحنالا ضءن مهنيبو اننيب ىرجو ةبلطلاو ءايلعلا لضافأ

 ىلا هعم انبهذف ىركبلا نيدداملا نبز ديسلا ةرضح انيلا لدسرأ مث ١



 هير
 'فاصوالا فيطل هزينمىلا انلخ دف ىنيعلا رصّقب ةرورشملا ةهجلا ىلا انهجونوانف

  نيجابزلا نونفب فوفحمو . رالاو هكاؤفلا عاونأ هيف . فانك ألا قسنم
 .ءاملانم ةكرب كانهو . باودلاب هايما جارخال بالود هيفو . راهزالاو

  انلوحو باعلا نم شارعلا كلن تحن انسلجف.ءاوهلاةقيتر ةيراج قاوسو

 ةدئاللا ترضح نأ ىلا ىنشلا ةبذع سنارعلا ليم ةلئاملا نوصنلا كيتاه

 ماقملا كلذ ىف؛ ماظنلا نم (اناقو ) ةدئافلا عامجالا نم تاصحو

 رامعالا اهحننم ىرجن ىبف رازت ميمللا ةنج هذه
 راتسأ اناك اهتلظ ةورك لالظ اه انيلعو
 وهز قئادحلا انلوح تدبو
 اليت ايام انكر
 قوشم لك ”نحهبلاو

 اهنم لئاهخاو رصم اذبح
 اراهح تاحبسم تامناق

 دومج ىف لئاس ءاملا امو

 اهنم وهو رئاد بيلاودلاب

 راهزالا اهنب ام تاحفان

 رامزم هناك توصهنم

 راكذتلاو عاملا بيطيف

 راجشالا اطوح نم تايهاز

 رايطالا اهفوف نيحالتلاب

 رادحنأهنم ضايرلا كانت نيب
 راسكتنا هيفو ابرلا ىف مقاو

 اندلقو هارورس ان التما دقو ه راهلا تايرخأ يف. رازملا كلذ نم اندع مث

 الغد دوهعلاانلزنمىلا انلصو دقوةاروحنو اقاثعا ةّيدالا فئاطللا دوقمت

 ىوامشعلا دمحأ خيشلا اندنع رضحف « دودمملا ىملالا ددملا كلذ لظ ىف

 ”ناانل ركذو ه هرشن حوفي ايف ماظنلا فارطأ انبذاجنو « هركذ مدتلا

 ىركيلادم خيشلا سلجع ىلا ىنأبةيلالا ةنيزملا باتك د حأ ىدنقأ بارهز



 (ه*)
 ىلاعت هللا هظفح نيدباعلا نيز خيشلا ساحم ىف انرسذح كاذ دع مث

 لآ دشام ررشلا هم خيشلا مهنمو نودشنملا كانه ناكسف ةعامللاو نم

 راصو.نيدلا يح ربكأالا خييشلا مالكو.نييركبلا مالك نم دشنأفقيدصلا

 مينسنلا لالزو ميسنلار م نم فلعلأ وه ىذلا ىلاملا لاماو . ميظملا عاملا ْ
 ىلع انسلجفةلحرلا نم ةامو رششع عل| لا نينثالا موب حابص حبصأ مث

 . ناوجلالاو تاكصالا نم انيلا ىلأ, نم لبقتسن.ناكملا كلذ ل
 نسايم نم انق ( مث) . ةيبدالا تاحراطملاو . ةيملعلا لئاسملا ىف وادعو

 انيارف زوممملا هناكم ىلا انلخدف ةئم ةوعدن ىلاعت هللا هلظمح ديسلا سلم لا

 رهزالا خيش ىوحرملا دمحا خيشلا . مالعالا ءالعلا رخفم انقيدص هدنع

 . مولعلا لئاسم ىف ميعم ركاذتت انساحف . ماركلا هباحصأ ضعل هعمو

 مامهلا مامالا كانه اندنعرضح مث . موهفمو قوطنمنم مالكلا حراطتنو

 ةيركبلا ةداسلاب هب لصتما قيدصلا لآ طبس ىثراولا دم خيشلا

 دانيال
 خيسشلا انيلا لس رفة نماثل ءاثالثلا موب حابص حبصأ مث

 شعلو هتغامجو انتعاج عم هاباو نحن انبهذو ىلاعت هللا هظفح نيدباعلا نيز

 لعانررفباحرلا حيسفىف ةهزنلا دصقب ةسورحلارصم جرا ىلا باحصالا

 اهبفو .ةعساو ةريبك ةيواز ىهو . قيرطلاءارقف نم ةفئاطةيشادكبلا ةيواز

 :نوعمت< هيف يذلا ناكملا ىلع ةميظع ةبق كانهو . نوميقم ءارقفلا نمسانأ

 .تاياقسلا عاونأب راصنالل ةهزن اهم لصتم ناتسدو . تايارجو فاقوأأهلو

 ( مث) ناوالا كلذ ىف رسبت امب انوفاضأو ٠ نامزلا نم ةصح رهدنع انسلجف



0) 

 ابعصاحباج ركرمأ نم هب اوضورو ابذملا هدروم هنم مثمظ نا اودر

 اسح مكيهانو انك مكيهانو الوعم هنم ىأرلا سومش مكتفك

 انلق نحنو ىنغلا دبع ىديس لاق
 ادصلا يهذب هؤام ىناو لينلاهب ادروم برقلا لعرصمنماللا ىعر

 اهممو

 ىدهلاوزعلا نمءولمم مث هل 2نشورب ودي ىركبلا انبطق اهب
 يدنلاو دماحلا عاونأب ىداني هلاك ىعاد تاب فيرش تبيو
 اددوسوازعو اضحم افرش ىوح هنا عرفلاو لصالا كاذ هللا ىعر

 نأ ىلا.ةرهملا ماه ىلع انهلا لايذأ رحت .ةرسملا عاونأىف ةليللا كانت اننب مث لاق

 فيصودقو ةفارقلا ةبرتةرايز ىلع انمزعف ةئامو رشع عبارلاموبحابص حبصأ
 ةيركبلا ةيوازلا لصف ىف هانرك ْذ مك ةيركبلا ةداسلا ةحرضأ ةرايز كانه

 فال اذه نم ىربكلا

 نمور يثك سانأ ةرايزال انياع مدق ةثامو رشع سماملا مويلا يفو (لاق) '

 رصمىىلاو اشاب ىلعريزولا بانج ىلا انهجوتو انبكر اننا مث لملا ةبلطو الملا

 هدنعو كانه ناكم يف ىنيعلا رصف ىمست ةهج ىندإبلا جراخ ىف ناكو ذثموب
 أثب بحرف هنم ءاعدتساب انهجوت ناكو ىركبلا نيدءاعلا نيز ديسلا ةرضح

 لالجالاو ميظعتلا نم ةباغ ىف ديسلا عم هدنع ان لجف.لابقالاب اناقلتو

 أنهجوتو . نيدياعلا نيزديسلا ةرضحو نحن انبكر مث نامزلا نم ةصخ انثكمو

 نيمالا لزنملا ىلا

 خييشلا.مامهلا ملاعلا.مامالا اندنع رضح ةئامو رشع سداسلا مويلا فو

 ةيملع دئاوفو ثاحبأ ضمن لصحو ىفاشلا ىرهزالا ىفونملا روصنم

 ظ



 (ه))
 هلوق ىهو ىركبلا ديسلا حدم ىلا اهنف

 هيكبزالا ضايرفلث اهلا رضخاذخ لبحاب 2 ٠
 لاق نأىلا

 هيفلخأ نيالا كافضو>- - نما روت ميقتو

 ربلاذاتسأوهشلا نسي دباعلا نز لظ ىف

 هيقتلا ضيبلا هباتعأ  ىفدجملا خان ىلوم

 0 ١
 هيلا ىمج كاتجو ]نتن تيطح ىذلا اناف

 ةياملاو مسج كانه...” ”اياإ نس نياق

 هيقب ىرحتع ىف نكوت حرب .ام حارب يلام .

 ديلا عالسقلا را الوالىراد خركلا نإ

 هي مورلاو قا #تميي ان .ىلالو الك
 هتعايللا تاتبطلا ريحا يا كلوا ١

 ف
 هيهزلا ماشلا ةيلح نم ةراتغ ابكللو

 هيحلاصلا حفس ميمشب اهمابشنا وأ تل

 هيكز برت نم موصيقلاو حيشلاب تحورتو

 هينملافرطلاصلاخنم ابلثمو اه. ًانهاف
 هءربلا تازيم تنأوم اودلا قيام تيقبو

 هللا هجر ىروفصعلا ركب ىلأ خيشال اهسيمختو ىبف ةيناثلا هديصقلا امأو

 هلوق كلذو ىركبلاديسلا ةرضح اهم حدع



 م
 : انلقو

 "هيككزالا ةكريب هايم ىف هيشعو ةركب هللا كراب

 هنركبلا ةداسال تقو لك اهفحرست نويملاوال فيك
 0 هيربلا يف انل لجنت مهبو  اهالح ىف مه ىلتعت لر مل

 هانمظنام ىلامت هللا هظفح ىركبلا نيدباملا نيز خيشلا ةرضح اندشنأ دقو
 ديصق نم انلوق كلذو عيمملا رادقأ قاف يذلا هردقو.عيفرلا هبانج ىف

 رصمالو مقص ضرالا ىفاباثءاف 0 رصم» رم ىلع ترادنم ىطقلا ىلا

 انيارف ىركبلا ديلا عابتأ دجأ ىوامشملا دمخيشلا اندنع رضحو

 فراعلا تايبالا هذه هيف انيأرو . افينمتايبدالل امماجو افيطل اعومج هعم
 ىهو ريبكلا ىركحإلا هجولا ضييبأ دم خيشلا لماكتلا

 انيجانفلا ىل فنشو مادملا ركب 2تحضف ةءركب ةووق ىنقساف '

 انيجانفلا هيفام وحن ىلا تعد ولو ءاقبلا هييفاماوحن ىلا وعدن
 انيجاتفل آلا تدجوةاجنلادصق  اهمئاح اوفاط ئرما فلأ نأ ول

 .ءافولاوةدوملالاكو.ءافصلاو رورسلاعاونأ يف ةلدالا كانت انتب مث (لاق)

 نحن انبهذف ةلحزلا نم ةئامو رشع ثلاثلا سيمحلا موب حابص حبصأ ىتح
 ىف ائاخدف .ةيكبزالا ةكرب ةلحم ىف.ةيركبلا ةداسلل ىذلا مايا ىلا ةعامجلاو

 ىرجو خييشلا ةرضحولا انثج مث هريغ هلخدب ال خيشلاب صوصخم هيف ناكَم
 ١ ةمذ ىلا كلذ لوصح فيس دوسخلل انقرأ دقو.همدانملا لاكهنيو انتني

 ىلع هللا هظن> انماطأف ةيكبزالا ةكرب ءاضف ىف سلجلا كلذ نم رظنن نحنو
 عم .لضافلا ىبف ىلوالا ةديصقلا امأ ةروك ذملا ةكربلا حدم ىف نيتديصق

 صلخم دقو روب_كملا خعراتلا بحاص ىبحلا نيمأ دم . لضاوفلاو لئاضغ



):44( 

 ةكرب مام لزتموىلا اناصو ناىلا نيرئاس لزن مل مث ةسورحلا رصم ةدإب انلخد

 تسلجو بيحرلا هردصن اناقلتف قيدصلاو ركبلا ندءاعلانيز خيشلامانالا

 حورلاتاذ ةيكبزالاةكرب ىلعلطملا هسا ىف.نامزلا نم ةصح هنرمذح دنع

 لئاسملا ضل يفهعم انرك اذتو . نانا تاحفن نم ةحفن اههف ىتلا . ناحرلاو

 لضافلا انيزيزعو انمرقب هذئنع كانه انعمت>او.ةربدالا تا>راطملاو .ةيملعلا

 انقيدصلو ( رثالا ةصالخ خمرا بحاصوهو) ىىاشلا حلا نيمأ دم لماكسلا

 ىلاعت هللا هاذفح خييذلا انازنا دقو هللا حتف ن نيهاش خيشلاب دالا لضافلا

 را كا يان مكية انا '!ثرحت '.هراد ق صل 25

 رادلا كلنت ىف انازنف .مايالا كيناه نم موب ل ماعطلا عاونأ نم انتعامج

 هنذاي الاه يلع لخدب الف.ةفينملا هتءلط ىهابي ةيشعو ةركب لءانكو . ةفيطللا

 تدس موب لك ىفو.ةيبدأ ةحراطمو ةيملعةكلاطم ىفهعم قبنوالوسر لابسراو

 ىرخا ةبج يدب عامجالا ل هوعديف رامعلا ركن نمر رزو هيلا لسرب

 ىنفلكيو ىنالا سهذاال هللا هظفح ناك ةفطالملاو ةمدانلا دصقتب ةئيعم
 :ةبيقفلئ اسمو. ةيملع ثاحنأ ف امو عطقنف هعمسهذأ نيام روض

 .ةيويندلاو ةينيدلا عقانملل ةبااحلا رومالا نم . ةياعلا ةلودلا سلاجع قيابامو

 ديصق نم مايالا كلن ىف تلقو

 ميسمل ىف ام اهلهأ ادبأ تحضأ دلما ةنح رصم اها

 ميركلااهاتف ىركبلانيدباع ا نيز لثم انلتجرخأ دب
 « الل »



 « هذ
 نماثلا لصفلا

 ىركبا دم ديسلا

 . فوصتلا ىف لئاسر هلو قتلاو لضفلاو ملعلا نم هفالسأكن اك

 عساتلا لصفلا

 ىركبلا سهاوملا وباديسلا

 ةيرصملا رايدلاب خعاشملا خيش

 رم ىتلا ةيركبلا ةداجسلا ىلوت مانالا ةمالعو مالسالا خيش وه

 ناكو . رصع داشرالاو قيرطلا مامءايحأو ةيفوصلا خعاشملا ةخيشم ابقوقح

 هفالسا ةيوازب نفدو ١١١٠ ةنس ىفوثموقلا مواعولوقنملاو لوقعملا ىف ةباغ

 رشاعلا لصفلا
 "' هنع هللا ىذر ىركبلا ندباملا نيز بهاوملا ونا دم ديسلا

 ”خرأو ٠١٠١ ةنس هنعدللا ىذر دلو ليبنلا ذاتالاو ليلجلا مامالا وه

  ٠.نيدباعلا نيزب قفالا قرشأ . هلو, ىتربملا يف اه هتدالو مهضعب
 ىقؤتماو قثمدب دولوملا ئسلبانلا ىنلا دبع ىديس فلأ دقو ( لوقأ)

 لوو هل عقو ام اهيف ركذو مايالا ىلع اهيتر ةلحر 4١١م ةنس اهتيحلاصن

 ةنسيفناكر افسالا هذه ءادتباو زاجألاو رصعمو ماشلا ىف ه«القنتو هرافسأ

 ىلاثلا مسقلا نمضن دقو ةيرصملا ةناخبتكلا يف ةدوجوم ىهو . ٠٠٠

 نال نيدياملا نيز بهاوملا ىنأ دم ٍديسلاب قلمتت ةريثكارابخأ ةلجرلا هذه
 0 ؛ انه ركذنلو رصمب هتماقا ةدم هت ىف لزن ىسلبانلا ىنغلا دبع خييشلا

 لوقتف كلذ



» 
 اولباقيو ةملقلا ىلاهعم اوملطيودفلا نما بكري نأ مهم سهلا ودم ديسلاهدلول

 اشابلا هيلع ملخف ةماقلا ىلا هتبحص دغلا نم اوبكرو كلذ ىلا هوناجأف اشابلا

 يف مجرتملا ىفوتو قحلا دبع برد ةيكبزالاب هراد ىلا لزنف رومس ةورف

 ىلاعتهللا همر مهفالسأ دبشع نفدف ' نفدف ١١07 ةنس لاوش ربش ع

 ( سماللا لصفلا لصفلا )

 قيدصلاىركبلا نيدلا لالج دم ديسلا

 مراكملا ىبأ نبا نبدلا لالج دم ديسلا عرولا دهازلا قنلا قتلا وه

 ةرهاقلاب ىفوتو اهفرخزوايندلا نعدعبلاو فشقتتلاو ةدابغلا ىلع أشن ىركبلا

 هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامالا راوجي هفالسأ ةيوازب نفدو

 ( سداسلا لصفلا )
 ىنفاشلا ىركبلا مراكملاوبا دم ديسلا

 ةعاج نع ملعلا ذخا مراكنملا اوبا دمت عرولا قتلا نيلظا ديضلا را
 احمسقالخالا نسح ناكو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ىف عربو ءالضفلا نم

 ىوبنلا حيدملا ىف ةروصقم هلو

 ) عباسلا لصفلا)

 ىركبلا منملا دبع ديسلا
 البثو الضفيلاعت هللا ةنا ناك منملا دبعديسلا مالسالا خيش لولا مامالا وه

 ناكو هب كربلا نوتأ ,رصمب ءارزولا ناكحو ميظع داقتعا هيف سانلاو
 تيل عورفا م ناللا دجاوهو لئاسروريبك ريسفت هلو رهزالا عماجلاب أرقي
 ةءركبلا ةنوارلابنفدورشع ىتاثلا نرقلا فرصمب تناك ىتلا قيدصلا ىركبلا



:.» 
 رازوالا رئابك ىحمت ثيح مهامحو ىضرلا لزتم مهح
 ىراردلانيبردبلاك مهفحال نم اهس الو ىدمهلا موحب مه

 رايخالا ةريخ وفصلا ةوفص  ىلاوملا ىلوم خويشلا خيشوهو
 راصمالا ىلع هب تهابتو ابيقت راص ذنم رصم تفرش

 راخفلا اذاي قيدصلا لياسو هط ىلحن اي نيدجلا ليصأاي

 راغلا يف اههذا نينثا ىناث أرقاو كيدحي الملا جوأ قرا

 ( مدارلا لصفلا )
 خياشملا خيش ىركبلا ذوعسلا وبا دمت ديسلا

 دقتعملا فلخلا ةجيتنو فلسلا ةيقب مظعالا ذاتسالا تام ىتربملا ( لاق )

 دم خيشلا نب نبدلا لالج دم خيشلا نب دومسلا ابأ ىنكملا دم خيششلا

 قيدسلا ممنملا دبع ديسلا نبا مراكملا ىنأب ىنكللا ىركبلا ىدنفا

 نيتئامو ةرشع عبس ةنس ىف م, داجس ةفالخ ىلوت مالا ةهج نم ىرمعلا

 هرك ذ رهتشاو قرحلا باب ةهجهرادب رومسةورف اشابلا هيلع ملخو فلأو

 مكحاحتو مبماظن قسن ىلع ايراج لايكلاب انورقم ًانسح اريس زانسو
 ةيمهاربلاو ةيعافرلاو ةيدم الاك وئاشالا باحصأو قئارطلا ءافلخ هردل

 هراد ىلا لوالا عيبرربش لئاوأ ىف لمتنيو مهبناوقب لصفيف ةيردقلاو

 ةداعلا ىلع ىوبنلا داوملا كانه لمعيف قحلا دبع برد. ةيكبزالاب

 باب جراخ ىطوطشدلا ةنوازب بجر رهش ىف جارعملا دلوم كلذكو
 شارفلا مزالو هاوق تفعض نا يلا هتقيرطو هتلاح ىلع لزب ملو ىودعلا

 هب ىذلا | هضم نا هيفرعو_عماشلا قاب قاتلا خيشلاج ٌبلط كلؤ.دنتف

 مهاجم ىلع ةفالماب دبع هناو ةدايزو نيمستلا غلب هنال توا ضرموه



0 #1 

 نم ادقتتعم كسنلاو دهزلا ىف ةءاهم عرولا يف ةيآ هنع هللا ىضر ناك

 رايدلا هده ىحم هبطاخ نع كيسحونادم اهف ةيناددال اياع ةلزنم اذ ةفاكسلا

 ذرفنت ىف هيلا عجربو 00 زعالا ىحأ هلوتب هتناكم ىف ةءودخلا ةلئاعلا 2

 ةخيشم هو ةيركبلا ةداحتسلا هنع هللا ىضر ىلوت ةميماروصألا ٠0

 فارشالا ةناقت ىلوث وفلاونيتئامو نيرشعو عبس ةنسهيب ادعلةيفوصلا ضاشما

 ىدحخا ةنسمالسلاوةالصلا لضفأ ةبحاص ىلع ىوبتلا فيرشلا دلوملا ةحيبص

 فلأو نيتئامو نيئالثو
 .:رءتاجاملا ىوذ أجام هتيبو ءالضفلاو ءانلعلا تام هساحم ناكو

 دلوملاب ماع لك ىف هيف لفتحيف ةيكبزالاب هلزيم ناكو نيدفاولاو نيدصاقلا

 ىلع دمخ هيف هروزيو تاقدضلاو تاربملاو تاريملاب عسنبو يري للا

 هتاود لاجرو هلاجناو شاب
 نيضزاملا نفخ ةيحللاا ضيا انجح تأ رطفلا لا ل[ 42

 . نيناملا زواجو رم دقو ىركبلا ىدنفأ ىلع ديلا هلحن ةفص هذه تناكو

 ةديسلا اهو نيتنبو روك ذملا ىدنفا ىلع ديلا وهو دحاو داو نع يفوتو

 ةقيدص ةديسلاو 1

 هن هحذمام كلذ نف ءايدالاو ءارعشلا :نم ةتايح ف ادوضقم نآكو

 هتقو رعاذ بابش خييشلا ةمالعلا

 راتخلا دثرحا قردنتم لآ ٠ دصقاف رهدلاةل وش 21

 رازعمالا عطضوم ريخلا ربظم ١ ىنامالا لحم نامالا رقم مها

 ( زعالا ىخا ىا:مزعاردازن ١ناونن بتكلا نءريثك ةيركنلا ةداسلا ةناحرفذ ىف )١(

 هيلا اشاب ىلع دمحم نم ةردا
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 2000 ةنس ةدعقلا ىذ ١٠ ةعمجلا ةليل ىرب_ثل هرصق ىف ىفوت دقو

 هفئااذو ىلوت ىذلا ىركبلا ىدنفأ قابلا دبع ديلا هدلو فلما نم كرو
 هنع ىضرو هللا همحر . ةشلاع ةديسلا هتنبو . باتكلا اذه فلؤمو . هدعل

 <« كلثلالصفلا
 ( هيركبلا ةداجسلا خيش قيدصلا ىركبلا ىدنفأ دم ديلا )

 فارشالا بيقتو ةيفوصلا خئاشملا خيشو

 نم ه«دامسل ةداهشلا مهنم ردص نم لوق قةحتي كلذبو هباحمأب فرعي لجرلا
 نم هيفا هوماعي ام اودبش دقو هزع ماذ رسم ىلاو لكو ةداعس ةرذ نيروك ذملا

 عيمجمب لمعلاب روك ذملا خيشلا ةداعس مزلا دقولاكو ىوقتو حالصو يلع نم تالاكلا
 مكاحلا عراس كلذلف هبايغدنع هنأش ىف هولاق الل ًاقيدصتو مهتداهش ءاقيلابلط ركذام

 و ةدايزو كلذ ماود للا لأسنف روك ذملا ذاتسالا لاحب ًاضيأ هماءلو اوبلطال ةباجالإ

 ١ 0100 الا ديس قيدصلا ركب ىأ اديس كرب عيمجللو هل قيفوتلا هناحبس هلأسن
 ٠ نيمحأ هللا لوتنر نه لإ

 . ريقفاا ريقفلا ريقفلا ريقفلا ريقفلا ريقفاا

 ىروجييلامهارب | نسح دمج ىميكلا دمح هفيلخ ىلع ىداسلا نامع. انم دمحا

 لملا مداخ ملا مداخ ملا مداخ ملا مداخ معلا مداخ علا مداخ

 رهزالاب رهزالاب  رهزالب رهزالاب رهزالاب  رهزالاب
  دامح 5 راتب اشاب ديعس موحرملا نم فطعلا نم ةيويدخ ةبئاكم ةروص هذهو

 ١ 7١ابإ/ ةنس رخآ

 ” لا ىدكأ لع ديسلا ةيقيدصلا ةباصتلا زارطو ةيكزلا ةرجشلا عرف ةرضح
 رهزالا عمالا ةحبسشم صوصخ ىف رضاحلا ؟5؟ مقرلا مك اهنآ انيلع ضرع دق

 ىلإ روضحلا دشف ثانجلا نم اذه مكيعس نا انيدل يريو٠رونالا معلا عبنمو

 ش١ ةرضح نم لومألاو اذه تاقيفوتلا هلع دعاسنام بمب ىضتقإ امف رظنت ةسورحملا

 ١ .نيققولا نم مكاياو هللا انلمج ةباجالا تاقوأ يفاصوصخ ةباجتسملا تاوءدلا
 0 اقل دج ءاببن أماخ ةفرحم هاَضر



 هك 4

 ةخيشملا فةاضتقمريسبل الملا رابكه اع مقوو هتيلوتدنع ىروجببلا خرشلاهبتك
 ءارقلاو ىراخبلا نولتي ءالعلا اهيف لازب ال كسن ةولخ هراد تناك دقو

 لصت نأ دارأ دقو ءارقفلاو نيزوعملا ىلع عزوت تاقدصلاو نارقلا نولت
 ةريثكلا فاقوالا كلذ ىلع فقوأف هتافو دعن ريملا اذه

 رخف ذاتسالا ةرضحو ىروحيلا مهاربا خيشلا٠ مانالاةمالعو ٠ مالسالا خيش ةرضح

 «ذالملا فبكلاو ٠ داتسالا ةريضحو ىشثبح دمم خيشلا ةيكلاملا ةداسلا خيش ءامالا

 ىداسلا نامْع خيشلا لضافلاةدمعلا ذاتسالا بانر ىبرغملا ىميقلا دم خيشلا ةمالعلا

 نيبام قافتالاعقوو ءانمدمحا خييشلا لضافلا ةرضحو ةفنلخ ىلع خسيشلا ةمالعلا ملاعلاو

 نامرفلاروضح لبق روك ذملا يروحتلا مهاربا خيشلا ذاتسالا ةرضح عم عيمجلا

 تالاكلا نم ةفص مثأو ةلاح نسحأ ىلع نوكي نأ رهزالا عماملا ىلع هتيلوتب فيرشلا

 لوصالا قنط.نوكي نأو فاسلا لاوأ .قبلع ىلع رهزالا ةخابسش رهظم اهضتقي لا
 مدعو محلا لوصحو ردصلاءةعس نم ةديمحلا عاطلل ةققفاوملا عيمجلا ةفورعءملا

 ءارقفلابو اياوزلاب قلعتاملُثم رهزالا عماجلا موسر تحي لذدنال ىلا رومالل ضرعتلا

 ةفالخو ىراقملا ةخيشمو اياوزلا ىف ىتلاةر قماك ىركبلا ديسلا ةداعس مكح تحت ىتلا
 ءىشثب هل ضرعت الف قرطلاو ةحرضالاو اياكتلا خعاشمو يودبلا ديسلاك ةحرضالا

 ديسللا ةداعس مكحح تح وه ام كلذ ناكو ي وعد هنلا عفر اذاو ٠ كلذ نم

 ةفلاسلا لوصالا مكح روك ذملا هكا> ىلا هدريف قرطلا خياشمو فارشالاك ىركلا

 يواعدلا ىف هاو رهزالا ءاسؤر نم عيمجلا عم ىروش نوكي تامهلا ىفرمالا ناو

 ىلامهدر نوكي مهصالخ رذعت ناف مهقورأ خياشم ىلا مهدري نيرواجملاب ةقلعتلا
 نا هلوأ ًايفنح ناك نا ةيفنملا خيش وأ ايكلام ناك نا ةيكلاملا خيش ةرضح
 مهْحار لصحت كذب هنال الاح هب ةديقملا ناويدلاب ةررقملا لوصالا قبط ًايعفاشناك

 عماملا طاصمب قلعت, ال اتفتلم نوكحي نأو دحأ ىلع دحأ يدعت مدعل ًاعيمج
 ةفيرشلا ةمدخلا ةذط ًاْلاَص نوكي نم الا تبي الو نيرواجلا مداخ يدنلاو نيدشملابو

 ناف حالصلاو معلاو لايكلا لهأ الا هنترضحل برقبال نأو ةفرشملا ةهيلا فرشل ًاباط '



 « 4 و

 ىلامت هلل ةاضرم هلذبف ورعملل ةبحمو ءافولاب هدعو نارتقاو تمصلا ةرثكو
 هنامز لهأ نم لضفلا ىوذ ةبحاصمو نيملسملاو مالسالا ريخ ىف لمجو

 ىف هتيم رشتنا نأ ثبل اف . ملا ضاير نم ةضور هساجم ناك ىتح هتقوو

 هاوفالاو بولقلا المو قاف لا
 لضفلا نم هيتوأأمب رصم ىوبدخ سوفت ىف ةيماسلا ةلزنملا مجرتلا زاح

 اوصخم مل اياز هوصخ ىتح ةمالا ىف ةملكلا ولعو ىأرا ةلاصاو ذوفنلاو

 ىوبنلا دلوملاكمساوملا ىف هنوعد نوبيجنو همي ىف هنوروزي اوناكو . هريغ ام

 " كلذوحن ىلا مهلوخدل صصخملا بابلا نم لخد كاملا ىارس ىف مهراز اذاو
 ةباعرلا ديزمو زييملا تامالع نم

 ماع ىف ةروأشملاو ةيسايسلا رومالا تامبم ىف هياع نودمتمي اونأكو

 ضاملاب همانأ تايرخأ ىفهلاشاب ليعامسا ودملا فيلكتو . ةياخادلا رومالا

 حاجينو ةيرسملا ةيلاملا لئاسملا ىف ةيبنجالا لودلا لخادت ةضراعم ىف ةمالا

 ةرايزو ةمالا خيش هل دئارجلا بيقلتو . كلذ ىلع امأر عاجتسا ىف مجرتلا

 ةفاكلا دنع ف ورعم رو,شمرمأ ىعسلااذه هل اركأش هلزنم يفهلاشاب ليعامسا

 ءأإعلا لعةقيفحلا ىف ةرطيلا لوانتتر صم ىف ةماعةينيد ةسائرهبش#لناكو
 ةخيشلهريغو ىروجيبلا خيشلا حشر ىذلاوهو .ةيفوصلاخئاشمو فا رشالاو

 رهآلا عماجاا يش ىروجيلا خنيشلا ةيلوتدنع ةيركبلا ةداسلا لزنمب بتك كص اذه(1)
 © محرلا نمحرلا هللا مس )

 ىف ناك آل هنأ وه ٠ نياسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلا
 رضح فلاو نتثامو نيتسو ثالث “١758 ةنس ناعش ١4 قفاوملا كرابملا:دحالا موي

 .هتدايس تماد الاح فارشالا ةداسلا بيقن يركلا ديسلا مظعالا ذاتسالاةداعس سلجمب
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 ( ىتيدصلا ىركللا ىدنفا ىلع ديسلا رهشالا رعااو رمل ديسلا)

 2 رصلارايدلاب فارشالا بيقثو خماشملا خيشو هب ركبلا ةداجسلا خيش

 فلاو نيتئامو ةرشع لا امله ةئس ف ماظعالا ذاتسالا اذه دلو

 رصعلا ةدباهج ىلع ملا سورد سوح مَ هينا ردح ف ىبريو روبشملا ىلع

 ناكو . ءاقسلا مههاربا خيشلاو . ىرومتمدلا ديسلاو . ىروجيبلا خيشلاك

 تهذم ديو ممبلا ىوذ ىااطو فراعلا هخابب ام ابق ةداقو - د

 هريغ داي مل 0( ىعفاشلا مامالا

 مجرما ىلونو فلاو نيتئامو نيعبسو ىدحا ةنس بجر ىف هدلاو ىفوت

 ةداسلا ةباقنو خعاشملا ةخيشمو ةن ركبلا ةفالطلا هتم نرشفلاو سنافلا لف

 تملا ندخل دو لاول قدصو ةباندو ةمهم اذاف . فارشالا 1

 بلاغلا ىف كلذكو اليلق ىلامو نامزلا يدق نه.بهذلا ىعفاش تييلا اذه )١(

 محرلا دنع هلخدا كلام بهذم ريصم لخد بهذ. لوا نا كالذو .رنضم لها روهمج

 ١ - بهو اد ثيللا نع ىور دقو 0 ىلع دلاخ نإ

 ىزملاَو نال عيدو يملا دنع نباك اهمابعأ نم ةعامج رمدم 3 نم را

 رص نويمطافلا ءاج نأ ىلا تلذك رمآلا ناز امو ههذمب اولمبو هللا ] 210

 يبا ؤدتيهذنأ ىلا انتفا'و ءاضقلاىفهب لمعو ةعيشلا هذم اورسثت و اهواطباف "و ةنس

 بهذ رششتو ةعيشلا بهذم لطبأف 514 ةئس بوي نب فسوب نيدلا حالض ناطلسلاب

 ىفهنعبتتسي لف ىعفاشلا ساب ردنبنيدلاردضل ءاضقلا ض وفوةفينح ى أو كلامو ىعفاشلا

 ١" نمرثك | ماشلا ىفةفينحىبأب هذم رشتناف ايفتحماشلاكلم كن زنبدومت غيزه 
 2 ا 5 7

25 



 ديف سجن فو نب برع ني ةادل ذو

 - انابر هتلزنأ ارمرخآو
 ا الغقم هيعارذ ىف الغ حلامف

 1 0 لياأ لا لدن برياعال مصرجانلو 4
 . نيقتملل ةبقاعلا تناكو . 6

  هنم نابلصلاو سوقانلا اع

 طوي لأ له ت تببآوا ٠



 «مو
 دحاو ن زرق ملزال دحاوىع

 د كولم انع ىبتنتالأ
 مدل منلا ءوييال انمراح 1

 فوفصلا ىف مهن اك. ءارب ىبأو فاحجلا لاثمأ . ءادعالا 3 لباقي سح ٠
 نور... لاتقلل منيبح نم مهناكو:. فؤيسلا اهرفاظ[ دوسأ وأ 00

 .ةينطلا ضع راو . ةفواتلل ةطانضتلا مروع ىلعجومت. لاصو ليل عقنلا

 فويسلا مهيدي فو: «لامث هيلع كرحب ريدغوأ .لابله ندر عرد لك ناكو

 مويس ةدلج ةنانلا لكو . مترأ نانس لك ناكو . ةيرجملا ماهسلاو . ةينزيلا

 اشومش تعزاب انسويش نك

 انارتلا» سلا عر
 مب مريسق اونحَأ 00 ل

 لفلا لظعت نؤاظعت ظ
 سؤروديعصلا تحب موسجو. داوصع يف لاطبأو. دالجوحفكت اذاو

 ضرالات حبصأ . نابقعلا هيف خرفت تداك: نانعلا يف ريثعو . داعصلا قوف ٠

 ريط . ددجلا ىف اهناك . ابثثو حبضتو .ابق عزا ليخو . ناس« ءامسلاو اتس هب ل

 دربلا ىذ بوؤشلا نم وجنت ٠
 اهب ءامدلا ىباسأ تايداعلاو ؛

 بحر باس اس 2107
 ءارلا رم آلو رخلا فئاصع ابيف عفنبال . ءالجم ةنمط لك نعطو

 مهجاج مهيدبأب فويسلا ولعت
 حرضلا زعم الا ورم قلفي امك



« -*» 
 نمكتفأنأضلا نيب ثاع دق ىئذلا ام
 1 نيكاسملا كيا ةالولا ىده

 ( فاؤملل)
 لوح لق . باغ روسف هناك . بان عذيمس ةمالا ىف ربظ دف اذاو

 ضار وهو سبمي . لزعأ وهو اهنم ح.هرلا وذ داما قف الا موجت هنداع ول
 .ماقتنالا لجا اودعلا لجاط اباَض هرقلاك ب ضاغ وهو كحضيو . باحسلاك

 راجع. قاذسح ممالا ءاودأب بيبط . مامالا وهو فص كولملا ناك

 . مرثامب تقطن . نانثا هلضف ىف فلتخم مل دحاو . قايرتلاب اروطو مسلاب

 نبدلاحالص وه اذاو .بولقلا هروهظبت رقف . ناصرملاو ناسرملا نسلأ

 بوبأنب فسوب
 داوبعم ناطاسلا نم دبع ريغ هته هتلو ىذلا ريمالا تنأ

 نيطح ىلع بيلصلا برل اوسراو . نيمطوم ةجنرف عوج تلبقأ
 راصنالاو نيرجابملا ةلمس مهيلع لمحو . رارج لفحجم مهيقلف

 هلهأ جام نيح ردبو دحأب
 ردب مم جامو دحأهناسرفو

 ربيخو ريضنلاو نيئج موبو

 ورم هنو تعني وأثلا قدنم ابو
 مهنا ولواوسدمف كيلا اورظن

 اوال مااا وزلن

 ةمأو بسمشلك نم -

 هع
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 بويانبنيدلا حالص
 نأ وأ لمرلا نم ابثك هب نأك . نالوملا بناج نم ضراعلا ركباذا

 ديدملا يف بئاتكوأ . ٍطق نم رجرجت الوحف هيف نأ وأ . نابأ انكر هينكر
 ةيريرغ ءابطأ وأ . ناحلو نفج هيف ةئزم لكن أكو . مذخو ةنسأ قوربلاو
 قلجب ربقلا كلذ . قدحتأ دقو ثيفلا قسايف . نادعسلا تعر

 لهتسي نأ رطقلا ىلع نضأ
 ايوصيوأ مبنادجأ ريغ ىلع

 ىلع لاجرلا برت تتبنأ ول
 رك ذلا ةهابنو ىلعلا ردق

 هتعاحش نم هيلع تدنن
 ر.سلا انقلاب لدانملا كات

 جرفلا تطخت دقو . ةيدضاملا مايالا ىلا . ةيمطافلا ةلودلا تبتنا
 تحضأو ::سدقلا ف سيقاونلا تعرقو: طاطسنلا رواش قرحأ» اال

 سبح ىههو نيملسملا ىلع ايندلا
 م-هعيمجف ام اهدعاو تداب

 بارخ ريزولا انالوم ءامقب

 هفكود لو 1 مراطظ نم رك

 لئازإ ىذا نم نيسان سلو

 ىكحضي سانلا .نودكحم ىلوالا قمح
 ىنيكيل سانلا .يف م-ياعف ءوسو



 ظ ةاعد»ا

 امناو رغش .هيحدم. يف كاذ امو

 الإ هل تدع نك همئالع
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 ىمحأ وأ عمشلاك عمدلا اذه رطقتيأ
 ىمصأ وأ مهسلاك محلا اذه حبصيو

 ىوالاب تمش اهلك ىسقت مشخمو
 انت تنفر ذا! قيدملا ىن روق

 امنأك حاطبلا فانك أب ترقو
 ىلس ىلبج وأ ناله وأ ململي
 اهدنع سفنلا تليه تءار' امإو

 اججو تججو وأ بييل) ةريرمشف

 اهبارثيىلاوملا لشم ىلع ليهأ
 الملاو نيدلا اهقابطأ ىدل تراوو
 امنأك وبحم جدلا ىدبت اماذا

 |حسلا هنادرأ رحببلا 5 قلعا

 انهوم قربلا هناطيخ ىف كحضيو

 املا ربك أ.اذا ىكابلا كح امك
 اناطف روبقلا كالت ' املا ايحف

 ىممن مهلضف نم نارظلا .ابلهأ قس



>0١ 
 مئامت .نوفجلاو سمش كنأك
 احس تمحسنا ةازازما م دف

: 0 : 

 فدع لون هما راح فا

 اهلظ تصهو نا مايالا ىلع ريم
 دع لال ىب ناكك هل

 امأ هاونأ ديصلا كولما مْوَت
 ةطدو تارك انك اشكو

 ١ ام نمو دواس رم ناشي
 ٍ ترون: دق ىذلا مبا وبغ لعو

 املا اورتصتساف 'ةاوولا ةنذاوأ

 © هنأ بسحمل هلداع: نرأ قطا

 اجر ةءرفع رثإ يف ىوه بابش
  30ةحسف مزالا ىف ءانهدلا وه

 ْ انك ةارلا دنع رس ةلبلو

 تدغ ول ةحاصفلا ىف قيرع لوقو

 (جع اوحبصأ اذا برع هلجاست
 هن'ىشق دق ىذلا لدملا وه لدعو

 ايكح ةبيط ىف قورافلا صفخ وأ
 ةرم نب مث تيب نم ىنأ اذبهف ظ

 اجنلا عرفي مئاه نرم دضن ىلآأ "
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 ايناطيرب ةلود نمهلجاع ةدعاسميف اريك اببس ومس م1 1 4 لآ ءاحر

 هتسّفلاىذلا روتسدلا وهكلذ . افيرش ايباين أروتسد نيدرصملا لينل ىهظعلا

 بناج نم ( اهنا نم نيناوقلا ىروش سلجم ءاضعأو ) ةيمومعلا ةيمججا
 ةلالج هنع لاق ىذلا روتسدلا كلذ . نيتنس لبق ايمسر ةيو.دحلا ةموكحلا

 ئ 0 عاملا اهتدنم ىلا دالبلا نا ) نال ربلا ىلع اريخأ لظمملا كحدلاو

 ْ ىدأ 6 اهتداعسو ابمد_هتو اهومت ىلا كلذ ىدأ ةبان ةموكح ةيزكنالا

 ١ بحاصإب لضفتف ( ةيروطاربمالا نيبو اهني .ةقادصلا طناور دايدزا ىلا

 ١ ىظملاناطيرب ةلودل ركذم ريخ ةفيرشلا ةرايزلا هذه لمجاو ىكلملا ومسلا .
 ' ىركذلا فرشأ ةرايزاا هذمل قبيل الالتحا دبع لوأ يف اهدعوب ءافولاب
 ٠ ىركبلا قيفوت دمي نييرصملا ىدل اهمودأو

 7 از لدول انآقأ ىرتت نم ةلاسرو يرعش نم ةديضق انه زكذنلو

 ىبأ
 اهضامو حرضلا هللأ ةمحر تمس

 0 اظع هب تةورو-ًاماخ .هنا ثاوزو

 000 قدنلا نكحسي نأ ءايلملا ىلع رم
 21 اهغنضلا سلا هب قل نأو ًابارت

 ش دجاس بار ثادحالا تكسننأو

 امف همسصفي حيبستلا هب تاكو
 يرثلا ىف هانفد دق زنك كنك

 امرغ انل ليحأ دق مغ كنأك

 دة ةتجت ب ين دكت

 ا ١ 4 83ج نع
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 كلذ لعل ءانش نا رااثأسو . هيلع لوضحلل مهلا ثعببو . هيلا يدوي اني
 ىلو ) ءاج املو . كلانملا نم امهملا ىضفي ام نيدصقملا نيذه غوابل كلاس

 باتكلا) اذه هل تدتك ٠:5 ةنسب رصم يلا (ةيزيلكتالا ةلودلا دنبع ٠

 ..لوقملاو سسوفنلا يف رصمب لمف هنا ديؤملا ةديرج هنع تلاقىدلا (حوتتلا
 : هصنب وه اذهو )١( لورتبلا نم رحم يف تيقلأ رانلا ةلعش هلممتام

 يللا سا فلما

 ىف ةلوذ ربك أ دبع ىلو ومس ةرابزب ارورس نوجه, نييرصملا نا

 اه وانب ماق ىتلاةلودلا ىه هذه . ةسايسلا ملاعف اذوفت وكاملا يفةطسب ض راآلا

 اهل قملا ةءاعرو ةيصخشلا ةنرلاو روتسدلا ةوق نيطاسأ ىلع نيتملا ىلاعلا
 قرلا لك اهحنمت نأ ىلع اماع + ذنم اندالب تاتحا ىتلا ةلودلا هذه . ريغالو .

 اهسفن مامز اهميلستل :

 ليقع مهيدسي نمل ءافو مالا رثك ا[ وسلا حاض [ ا سرقلا

 نم لينلا ىداول جتن ىذلا ميظملا ىداملا مدقتلاب ارهجو ارس نوفرتعي مهو .
 نيقداصلا لالتحالا نظوم ضن لامعأ نمو زياكنالا نيسدنبملا ةرابم

 اثني لو لالتحالا دبع لبق ىبايث روتسد احل ناك قتلا ةمالا نكلو ٠
 دعو ىلع الا لالتحالادببع لوأ ىف هيلع ىذلا هلكشن نيناوقلا ىروش سام '

 سهلا ذهن وكي نأ كاذ ذا نيظملا ناطر تودنم (نرفود هور

 !هتفيظو ءاذأ ىلع ةموكحلا دعاسي الماك ايباين سلع نيتسلا نم ليلق دس ١
 اهنا ام امئاد اهل ناك ىذلا زايتمالا اذه رك ذن"نأو ذيذال  ءادأ نسحأ :

 هل ىرك ذ نوكَت ام رثك أ مويلا ىهو هيلع لوِضِللابدعولا اذه ىننتالا
/ 

 < يوي لئالازانلا (0)
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 ةدفاف.اهلالغأ ىف فسرت ىهاذاورايدلاهذهيف تأشن دنق (ةمالا) امأو

 اهلالتتسا):عاجرا وه هيف ىعسي نأءرملا ىلع بدن املوأ نا تا رفاحلالقتسال

 تنلكو.. لوالا بلطب وص تمفرف ( ىبايسلا اهنالقتسا ) مث ( ىرادالا

 ةديرجل اهنتك ةلاسر يف كلذو . لالتحالا نمز يف هن ىداث ىرصُم ار

 6 'ىعنأ دقو) هصنام أذ تلق ١مه# ةنس ونام ربش ىف سميتلا

 .ماقلأل ةنس فاللآا ةميرأ لظلاو دادبتسسالا اهبف داس نا دعل باو سلجم

 ال اول قحب ال سلع وهو نيناوفلا ىروش ساجتي ةلدبتساو لالالا

 .ةطق اذه اناوأ سلجم ءانلف - طقف ةديرج ررحم امدسبب 6م هيأآر ءادبا

 وبلا انه لمأ أنفأ مل مث( لالتحالا خيران يف ةداوس طقنلا دشأ نم

 'يدايلوابدلا ةطردمو ميلعتا ةسرد.و ةلثاعلا ةسرد».سرادم ثالث ةيبرغلل نا لوقن

 ىرخالا ضقت ةدحارلا هلمت اذ نآلا ةضقانتم ثالثا سرادملا هذه ىف ةدئاسلا

 ىذلا ساسالا امه ةيناثلاو لرالا نيتسردملا نا تك الو ءذاؤفلا صم لاق)

 قفتإ اذا هناف كلذ عم نكلو . ةثلاثلا ةسردملا ىف ةيبرغلا راثآ هماعد ىلع ديشن

 امنأل ةريخالل ةبلتلا نوكت نيتقباسلا نيتسردملا مم اهئامتو ةثلاثلا ةسردملا يدابم

 ابماما طقسب ىتلا ةيسفنلاضارغالاو ةيتاذلا ملاوصلاب ًامابترل رثك أو اريثأت دشأ
 ش ( .مويفمو لوقعم

 0 0 نيدش مهسنأ اوماقأ لاجز ةمالايف نوكي نأ بجو اذهلف

 ىلاىلاو ةليذرلا نع ةليضفلا ىلامهدرب و ملاعأ بقاري و مصالي ساتلانم ة ب

 وةيفوصلاغ امتاك الو معلا يدم مهنعدمب وقتوهب ذهحر أ عطقني الو أطخلا نع
 لعو كرتتملا اذهلاسرو نيل اذهناسرف مبفسانلا نبي داشرالل اوبدتنا نيذلاه

 . ًئيدحو دق ءاضيبلا ئدايإلا كاذ يف ملل ناك دقو فيقثنلاو موقتلاف لّرمملا
 رم

1 

" 



 يم ش

 )0( ىلامت هَل هتفقوو هتعبطو نيكلاسلا

 دعو اهمحف مانا ازال و تالا يف ةحيشلا :الكوب وش رمال ازهادا

 ةيلخادلا ةمئاللا نيالا بانا ١ .ةيناثل ةداما ف رشا عبارلا مالا نعو

 ةيعرشلا بادآآلل ةفلاخ ةئيبم رك ذلا ماقأ نم لك قرطلا نع دعبي نأ ةيفوصلا .

١ 

 صاللا ل ديعنت ص نوكب كلذ ديقنتو هوحنو طيختلاو صقرلل هيشملا ليامعلاك ِ

 ها . اما مدقتملا ؛

 سفنلا ف فراعملا عادي اوه ميلعتلا هاو ايي لمي بانكلاكاذةمدقم هذهو )١١(

 الولف ميلعتلا ىلا سائلا ضابما ىف ىلاعت لاق عت اهب لمعلا ىلع كلا وه داَشْزألاو

 ميلعل مهملا اومجر اذا مهموق اورذنيلو نيدلا ىف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن

 رخل ىلا نوعدي ةمآ م نكتلو ) داشرالا ىلع ثحلا يف هناحبس لاقو ( نورذحم

 (ركتملا نع نوبني و فورعملاب نوصصأب و

 ةضان .راقيطم لالدتسالاو رظنلا قي رطناقي رطتامولعملا ىلع لوصحلا هنامث

 فرو رخآ حجو ةيفوصلا خام نم ريثك" ةضايرلا قي رط كلس دقو فشكسلاو
 لوالا قي رطلا ٠

 هننم وشب طيح نأ نانا لك لع بجنام اهنم نكلو ةريثك قرادلاو مولعلاو

 هذهو هيف رحبخي نأ دي رب اهب مولعلا عاونأ نم ءاش اذا صتخم كلذدمب ورثك ألق
 لئاضفلا)كلذيفاع سفنلا ريبدتو تادابعلاو دئاقعلا يه دحأ لكل ةيرورضلا مولملا .

 .لاملا ريبدتو ةمالا رين دتو لزمملا ريب دتو مسجلا رييدتو ( تاداعلاو لئاذرلاو

 ميلعت يف اهيلع اومدقام 0 ميلعتلا ىف بيترتلا اذه .نروماعملا عارب لو

 1 ا رثك ١ نا)٠ ءاكحلا ضعب لاق ىتح ايند الو نيد ىف مهديفيالام ما

 ( هاسننل هماعتت هارت

 500 مدقتلا ميلا ىلع باتكلا اذه باوبأ انبئر ىلا اذطو
 كلذ نايبلو ةيمهالا نم ميلعتلا ةلزغع وهف داشرالا امأو ريلعتلا قلعتام اذه
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 داشراو نيديرملا ةيرث ىف. ممئافلخو ةيفوصلا خئاشلا هب رينتسيل داشرالاو

 ؟ [ك]روعألا نم اهللختبام عنمو ةبقارم لجال ةخيشملا ن نم تنذأب الا ميلاقالاو
 لرد تج ءامئأب هباجعا ءارجاب اودك أف كلذ ةتفاوم ىرث اننا ثيحو باداآلل

 ميلا ةعبانا ع.ورذلا ىلع ابعيزوتل روشنملا اذه خسن نم ( ) ددع اذبع
 ةيفوصلا قرطلا معاثم خيش ةرضح ولتحامس

 1 بلط ىلع ٠ ءانب تاظفاحلاو تاي ربدملل بتك ام ةروصاذنه

 ٌقَقَحَتِي نمل الآ السب نذالا ىلسيال نأ لمأنو ةيفوصلا مساب ىلا بك اوملا

 مدنفأ اب لخي "ىش ىلع مدقبالو ةظفاحلا مامن بالا لع نوظفاع
 ةياخادلا رظان 1 ه ةنس ونام ١١ يفاري رحم

 يب ينس
 هلا بكمال تلطب أو ةلوذرملا تاقبوملا هذه لك تمتتما امام اذه ذفن ىثمو

 ةمانلاباد ًالاةاعارم عم هريغو ىوبنلا دلوملا فلصحم ىتلابك اولاك ةرو رضل ناك ام
 ةنجللا عمت ملكت ٠ ؛ةنس ف ىرصملات اب ا يناثلا مالا نعو

 تلءجو ٠1"4ةداملا نمضيفابتمض وف كلذ عنم ة ةدام عض وق ىر وشلا سلجم يفهس .ردب ةفلكَملا

 ا اب رصم ينج نيسخازواجتتالةمارغوأةنسنعدب زبالة دم سبملا يهاهيلعةلومجلاةب وقعلا
 نم نوكيا لدق كلذ لمشي نم نأ تاب وقملا نوناق يف كلذ عضو يف ببسلاو

 هيلع ةيفوصلا تاب وقعلا ءارجا نكمم الف ةيفوصلا لاجر

 لاك سوك ذ بانا روشنملاو ةداملا هذه سيلوبلا لاجر ذننأ اًذاف

 نآآلا نه تاركُتملا هذه لوصح

 ةخيشملا ن نمةضخرب الا دلومىأ لمع مدع دْيقول هنأ دجو . ثلاثلارمالا نعو ِْ

 7 ةيصوصخ ةدام تعضو نكلو سانلا ىلع ةب وعصو قيبضت كلذ يف ناك ةيمودعلا
 1 اهيف ليق سماخلا بالا نم ةسداسلا ةداملا يهو ةيلخادلا ةيفوصلا ةح ال ىف كلذل

 باملالك ةنيعرشلا باداالا ىناني امم 'يش دلوملا تاكم زواجيالنأ طرتشيو)“"

 (اهوحنو تابرخسلاو



 «0 و
 ةيمسر ةحنال اهل تردضتساف٠ اهطبضي نوناقالواهطبرب ماظنالءاضوضوف

 هنأ اب تحيل ةب رجه 101 ةملاس خرؤم ىوبدخ رثأا ةضوتم

 ميلعتلا) همسا فاتك عضو تعسر مث ٠ )١( ةمّوقمةراداو : ةمظنمةموكح

 ةيفوصلا قرطلا يف اهحالصاب ةردابملا نوبلطي ءالقعلاناك ىلا ءايشالا م نم )١(

 هسئئو مهنم لجرلا نيد واقف رصلا نيانئاط نيب لصمال : اوةيمومعرهاظم اه ىتلارومالا

 اه.هأرومالا هذهو امم يبنجالاو ىطولاو هريغو يفوصلا اه:ه رثأتلاو اهي و ريف كرتشي لب

 ىرقلا تاقرطو ندملا ةقزأ ىف موب لك سانلا اهارب ناك :ىتلا كا ١

 تناكو“ هريغو ىدمحالا بكو ملاك تاركتملا نماهنم ريثكلا لاختياموقاي رالا ناب و .

 بلاها ابنه ات راع غد :رطلاو أَةَقب رطلالاج رع امجالاب 5 3 5

 وع عمتج وأ ىومع ناكم يف ةينيد تالافتحا ديلقت ىلع ضعبلا ءارتجا

 رمضم ىف حرفالا لزانم ضعب ىفوحايسلاماما | را عقو مروضحلا هيلع رفتي 0

 باد الا فلا قار رمألا نم اهلفش و ايهفاصإ ام ماقت ىتلا كلاؤملا تب

 داوملا هل عوضوملا يريخلا ضرغلا هب سكعني و ةيعرششلا .
 نيابم اهمنم ريثكو دانو لحم لك يف ةيفوصلا اهميقي ىتلا راك ذالا ثلاثلاو - 4 :

 4 هللا ىلا ءرملا هجسوت وهو ةنسلاو باتكلا ىف هيلا بودنملا يعزشلا رك ذلل ةرملاب .

 كب ررك ذاو) ىلاعت لاق ادعاقوأ اماق ناك قطني وأ ا ءكوسأ

 (نيلفاغلا نم نكت ل الاو ودغلابلوقلا نم ربملا نودو ةفيخو اعرمذت كسفن قف

 ) او ىلعو ادوعقو امايق ُّيث اورك ذاف ةالصلا يضف اذاف ) ىلاعت لاقو ,

 ايح لضفت دقو ةيلخادلا رظانو راظنلا سيئر ةفوطما تبتك" لوألا سالأ نعف

 ' هيغل انهن ًاروشنم ردصأو رمالا نم عفانلاب هلم

 سي اوم لمع مدعب ١4:6 ةئس وبام ١١ حيراتب ٠ )ةرم روشنم ةيلخادلاةراظن 0

 (قرطلاةخيشم نم نذاب الا ةفوص

 ١5٠8 ةنسلي ربأ "0 متر انهل هبوتكمم ةيفوصلا قرطلا مياشم خيش ةحامم بلط 1

 ةرهاقلا يف ةيفوصلا ماي بك رمل لم عني نم وصلا نيا ل ل



» 
 «فرشاا ملكلذب فءاضتي ذا .لابقتسالاو لاما ىفامهدجل اهعقتأو ٠ لامالا

 هرهاصو:تاداسلا قلاخلادبعديسلا ترهاصف . فرط لك نم امهم طبحتو

 ظ . للعلا بانجلا نيعروك ذملا ديسلا فوت الق. ىركبلاديجلادبعديسلا ىخأ نبا

 حبصأف» ةيلملاةترملاكلت هحنمو . ةيئافولا ةداحسلا ةخيشم ىف ديجلادبءديسلا

 هبت مدخأمم و. لسنلاو عرفلا ف نيتيو. مالا ىفادحاو أتي ناتيبلان اذه كلذ

 : ا اسناد ياخ قفركذ مدقللا باكل كلذ ني اني عركلاحي

 1 هرمأو () .يفوصلا غئاشملا خيتنم تيلوت دف ( فئاظولا )امأو

 ١ لودللا ماما بلغلاو مدقتلا نع فقو ىالسالا ملاعلا نا »< ممم لاق )١(

 ”  كيلغو ةيئالمألا كلاملا ىلع لودلا هذه تلاطتساف ةديدم ةدم نم ةييروألا

 مه !هتليحو امتوق همم تءاضو اهزجعأ يذلا نكلو ةبداملاو ةيلقملا ةوقلاب ابنم ريثكلا
 مهارتف ىنالسالا ملاملا ىف ءاملاو ةي ويحلا ىلع ةلادلا ةوقثا ةقيقملا ىف مةيفوصلافةيفوصلا
 1 ماسالا ىلا نوعدي طبحلا رئازج يف ل ايضآ طساوأو دنهلاو نيصلا فو ةيقيرفاىف

 دود نايل ةيقرفا ىف مسرب , ىلا طوطخلا نأ ىتح موب ل لك ه ف جاوفالا نولخدنو

 خام حوت 0 نم ماع 5 بونجلا ىلاةمدقتم لقنت ءاوتسالا طخءارو مالسالا

 ةيفوصلا اودجو الا وهنكلا ىف ةيرق سيسنرفلا لخد امو. :ةيقي رفأ لغاجم ىف قرطلا

 2 ةريثكلا تانلاوملا ىلع ملطا نمو. كر نسال ضف اوعرزو اهيلا موقبس دق
 ا ريس ةيفيكو قرطلا خيران ةيفوص ١! لاوحأ نع ابروأ ىف نينشلا هذه يف فلات ىلا

 ١ مالسألا ةلاح نع نيثحابلل ةاغاشلا ةلأسملا ىع ةيفوضلا ةلأسم نا ٍلع ةوعدلا يف ابلهأ

 : ةلبقتسملاو ةيضاملا :

 (نوودفاتك وا ) اهّسأرب ةيمجج فاك ازجلا ىلاو نأ مهم ةيانملا نب غلب دقو
 تمسرو محض فام ىف اهامعأ تعبطو تلمدف ةيفوصلا لا وحأ يف ثحببلا نع

 ٠ مالسالا ةالب نم داب لك يف فئاوطلاو قرطلا نم دجوبام اهمم نيبني ةماع ةطيرخ
 ما“ ميلانالا يف امالقنتو اهناكرح اهنم ىمقتست ىنح ةصوصخم تامالعب



»٠( 
 ةيقيدصلا ةجودلا عرفأ نم مهريغو هلاجر مجارثو رسدمب ميركلا

 ريبشلاتيبلا كلذرات يفوهو (ةيئافولا تاداسلا تيي) باتك- ه

 رصم ىف ةناكملا ميظملا ركذلا.
 مج ١ رظن نمل مجحلا ليلق رفس وهو مالسالل لبقتسملا باتك - »

 ربتعاو ركتا نمل دئاوفلا

 ةمدخ.فيل انلانمهيف انعرشامم كلذ ريغ مامتال انّتفوم نأ هللا وجرأو

 : فيرشلا ناسللا ادق معلا

 هتماو . هتفيظوو . هتب ىف ناسنالا لم ىلإ مسقني هناف ( لمعلا ) اماو

 كلذ ريغ ىلا

 تفءاضو . هدّمع تبث دق دجلا هلو ىتاف (تييلاب) قامت.امامأ - ٠
 تييو قيدصلا يركبلا تييلا نأ نايب ىلا جاتحال امم هنا كلذو . هدم
 ندعم امنا ىنادلاو ىصاقلا فرتعي ناميدقلا رصم اتبب امه ةيئافولا تاداسلا

 لوأ ىلا هباستئالف ىركبلا تنبلا امأ . ميظعلا دلال حمو مي فرشلا

 0 حتتفلا مايأ ىلا هناشنا خيرانمجريو قيدصلا ركب ىبأ مالسالا ءافلخ

 و ماعةءامالثو فلأ ذنمرصم ىف تاق وهف نيخرؤملا تتبك .يفام ىلع

 رصع لك ىف لوالا زارطلاو العلا ةقبطلا لهأ نم لاجر هم اني

 مامالا افو دمحم ىديسن ىلا هءاستنالف ةيئافولا تاداسلا تيب اناو 00

 . ىبأنب ىلع نب نسحلا لآ نمبرثملا كوامةسرادالابسنلا ل هتملاروبشملا

 نم اهلا لقتا نيحنماشلا نرقلا لقاوأ نم رص هئاشنا عراتو بلاط ظ

 ةيماسلا تاماملاو ةعيفرلا لزانملا دبعلا كلذ نم هلاجرل ناكو . ب رأإ]

 فرشأ نم نيتبسنلا اكلت نيب عنجاو نيتببلا نيذه داحلا نا ثيأرف
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 « نإ
 . ناوالاو سصعلا ءابدأ ةرظانمو نامزلا اذه ءالضف ةلجاسم نوع عمترل

 ظ هعضوام سفن او .ةيسابملاو ةيومالا نيتلودلا ءاملب همنص ام فرش *أإ قحنلتو

 (  ىرقلا ىلع مطف ىداولا يرج ) . ةيسلدنالاو ةيقرشملا نيتقرفلا ءاحصف
 1 هلا تلقل .ةالاوملاو عيشنلاوأ . الانا ىلع لمأ نأ ةيشخ الول هللاو الو

 يف دجو هنا بهو .مالكسلا اذه لثم.ماع فلأ ذنم ذنم.مالقالا نم لق طخ ام

 0 0 لكلا ةلط نم انوا. رعشلا اذه لثع ىنأ نم ءارعشلا ىدقتم

 ش ْ مرح ظفتلا قزر نم نأ انيفلال ءاغلبلا هثود امف انرظن ولو .رثثلا اده لثع

 نمو ءرثتلانسحبمل هرعشلا ن خأ نمو“ ىببلادجي ل مويفملا داجأ ن ءو' ىنعملا
 1 عمتتجا ام مهنم دحال عمتجم لف ٠ :لايحلاةوق اومرح٠ ٠لاصحلاهذه محل قفتا

 1 هأ ( ةغاصلا دقي رسأو ةغالبلا ناكرأ نم فرشلا ديسلا اذهل

 ١ .اهحرشوةسيفنلا زيجارالاراتخم وهو (برعلا زيجارأ) باتك ؟

 ' .راكفالا هيلا ىر أم بمصأ نم اهاوحف ىلع فوقولاو زيجارالا حرشو

 | اه بكد انماطرت يف لاق يتح . راظنالاهيلع فشتو

 هعافر اشاب

 رفملا هبشناك ام تحرش دق رفو بيصن يفوأاوذخ اهنم

 رهزك اذشو رهزك ارو

 ١ لوأناكف) رهزالا عماجلا خيش يرشإلا ملس خيش ةماللا هيف لو

 (نامزلا ةمالع هفلؤم لضف ىلع . ناهرب مظعأو لبلد

 .. بدالاب الط نم ةئشاناإ هتمضو دقو (ةغالبلا لوحف) باتك - م
 ةريبكإ ةلمج لصحم رطعلا نم ةريغصلا ةطقنلاك هنأ ) هتبطخ يف تلق اك وهو

 (رهزلا نم
 يرككبلا تبيلا رابخأ ىلع لمتشيو ( قيدصلا تيب) ٍباتك و



»4 
 ناشنب ىتدلاو ىلعو ةييهذلا ةقايللا:ةسيلادع ىلع تمعنأ ه.. ٠ ةنس يفو

 يلاملا بانملا ىل داعأ ؟ة..» ةنس يفو ىلوالا ةجردلا نم مصرملا ةتفسشلا

 فارشالا ةياقث

 اذه ادعامو 1 مر تزرع ءىرمالك ةمققتناك الو اذه

 نم ةمحرتلا هذه يف ليطأ نأ أشأ مل ء ريشو :ضيصاقاو «ريسو ثيداحأف

 نم كلذ ناك ناو. زان الا نم .نيرمالا ئده ىف لان رك ًاامناو . رابخالا

 ْ لوف عامل طقس نمو . عازقالا

 حاجعنلا رس صاصتختالاو (بدالا) لعب هنمتصصتخا دقق (لعاا) امأ

 ىطويسلا لاقو . 0 نم هيطعن امردشب هسفن تر م كيطمي لغلا نال

 هتبلغالا نيملع تحابص ترظان الو ىيبلغ الا لع بحابص ىنرظان ام

 ةيناسنالا كرادملاهيلاىقرئامةبابن(ةفسافلا مالا ) فوديفلار واهني وش لاقو

 ( لايخ هنأ ريغ ةفسلف رعشلاو ةقيّمح هنا الا رعش ةفسلفلا ) ةلاسر يف تلقو ..

 :ىقأي ام هريغو للا اذه ىف تافلؤملا نء آلا ىلمن دق ظ

 ةغالب ) وه ىونل ملاغ هيف لاق دقو (واؤالا مراهص) باتتك - ٠

 ليلج نمابيف 5 قيال رابخاو .نيلوالا ريسف رظناف اذهل انايب تدرأاذا )١(
 دق ٠ بجاح باب لك ىلع هلفقيو ٠ بك اوملا هل ريست تناك . ىرسو ريكو . ىنغو ٠

 هل ميقت الو: ارك ذ مويلا هل'بفرمتالف -هرثأب تملا بظانغ يفرحون ني هلو ىلا

 لازيال . هياتعا ةندسو .هباب مادخ نم ناك .رئانوأ دئاقوأ .رعاشوأ ملاع نم و٠ .اردق ٠

 (لمعو لع) اذجل ناك هناالا اذهل ببسالو .ارضان انيديأيفءاضفو .ارضاح اننيبهرك ذ ٠
 دب زاك بهذت ٠ ةراماؤةبماو ٠ ةراشو فراخز الاى نا امبنم اولخ ناكف لوالا اماو '

 ىل رعش تلق اذطو ٠ ءاضقنا اهبحاصل ناخ نا.ءامجح

 ثيل قوت د نق خميراتلا انف 3

)( 



 فدي
 . .هيلاقأ اريك سلا ةضيرغ انيلا مفر يركبلا ىدنفأ قيفوت دم ديسلا ةرضح
 ”١ ىول اءامعتسا لوبق انيدل نروق دف اهحضوأ بابسال فارشالا ةباقن نم

 2 ( هتدبع ىف ةيفوصلا قرطلا خياشم ةخيشم ةفيظو رارمتساو هيلا
 | سلف ةينازيملا ةسلجل اسيئر تنك انإ ىلا كلذ ف ئيقملا ببسلاو

 ِ تح تيعس مت لاملا نم انلبم هزالل بترب نأ تباط نيناوقلا ىروش
 ش ىلوأ مهو ءاملعلا ةدعاسم الا كلذ يف ضرغ ىل نكي 1و هننج افلأ هل مر

 ” قولذملا ناجلا يدل ىب ىنادعأ ضب ىثوف انوامملاو ةدعاسملاب سانلا

 0 ىنم ميركلا هرطاخ ريغتف ايسايس ادصقم كلذ يف ىل نا معزو

 هومسل ىناونيشاولا بذك مايالا تربظأ دقو ءافعتسالاب ةردابملا بجاولا
 ىبهترانعو ىلهتباعر ليججملا هللا هدبأ هومس مجرف نيصاخلا ربك أ نم هلو
 )١( هاضرر هتمثل اراوظا ميركلا هطخم اهياع أمقوم هنروص ىنأدهأو

 ١ قايمألا ادع ةزاطلملا ةرشملا "لع تسمنأ ةيجترفا ه٠ ةنس و
 ظ ةيضفلاو ةيبهذلا

 تنوقنيينية ديت بن

 ام

 . ني رصما رشعم انيلا تيجو ةبترلاهذه ناكف ص'اصحلاو لئاذفلا نم هل ايف مهني
 ظ خرأ دقو ًاروبحو ازورس همودقب تالتءا ىتلا رودصلا هب تاحن ناشينلا اذهو امينج

 ( رسم تفرش) هلوقب ةلحرلا هذه مهنضعب

 " قارشالاةباقتنمهلاقتسايف ىضرلا في زشلا ةئداع اة وامل اذه قترك ذأ دقو
 ١ ني رشلا رك ذ دنقو ل !اوحالاو فورظلا يف امهبم اثنل هب رجه ؟4 ةنس دادي

 ١ لوقي ثيح ةيمال ةديصق يف هتلاّقتسا '

 الث رهذلا يع طح نكحلو الحم ىل ىداعالاظح امو
 1 ٠ الجألا نوصلا نم اوك رت دف ىلاعملا نم لقألا اوذخأ ناف

 الفال بدلا بحساف كتودف اهيف ترمشام لاط دمج ٠



 اكل
 نا ثيح) هصنام ءافعتسالا لوبشب يودملا رمالا يف ءاج دقو فارشالا

 ناك اذا الا مالسالا خيش ىلوتي الو ةيملعلا ةلودلا بتر مظعأ ىف ةبتراا ةذبف ةلجلابو

 ةبركسعلا بترلا نمو ةيماسلا ةراز ولإ ةيكلملا بترلا نم لداعت ىتو اهل ازئ اج

 ىديجلاناشينلالاملا ىف اهمزالي دحال تبجو اذا اهنا ابطو ريش نمو ةليلجلا ةيريشملا .
 ملظعالا ناطلسلا انالومدب نسحأ ىذلا ىلاعلا ىنامملاناشينلا امأ .. ىلوالا ةجردلا نم

 امو . ناشلا ةمفر يف ةدابزو ناسحا ىلع ناسحا وهف انفارشأ بيقن ةدايس ىلع

 اًضخش »4 نوزواجتيال ةبترلا هلل نب ئاخلا نأ انه رك ذب
 ولتحامس لبق دحأ رصم ءاماع نم ةيماسلا ةبترلا هذه دلقي ل نا لاقي نأ نكميو

 يذلا هنس يف وهو دحأ اهلا الو هلبق ةدحاو ةعفد دحال طعت لو يركبلا ديسلا
 تافاطعت نم هتخايمهزرحأام نايب نع ىنغيام كلذ يفو ةمنب رشعو نينثا زواجتيال

 ىلاءملا ةروذو مدقتلا ج وأ ابقار لازال قاقحتساو ةيلهأ نع ةليلجلا ةيناهاشلا ةرضحلا

 ةعبن زيزعلا هنطو فرش ( ذاتسالا) هندي رج يف دنلا هللا دبعديسلا ( لاقو)
 لضفا:فرشلا قبس عماجو . ةدايسلا ةرجش عرفو . دجحلا ةحود نصغو . لضفلا

 بحاص . ءاهجولاو ةداسلا نايعأ نيعو ٠ ءاك ذالا ماماو . ءايبنلا لجأو ءالضفلا

 .ةماللا هبحصت قيدصلا ىركبلا ىدنفأ قيفوت . دجاملا لجالا ديسلا ةحامسلا

 تقةرشأد قو .ةعركلا هناذ ءاضعأ نم وضع لك ةحبصلا قفار سارا « 007

 ديس ىلا اههيجوتب انررسف ( ركسع يضاق ) ةيملعلا ةرازولا ةبتر يلع ىتاسلا هدجم راوثأ .
 نمىامٌملاناشنلا ىلع هلضف رودب تعلطو ٠ بترلا مانس ةورذ يلع هتدايس ماقم عفترا

 هالاث اهناتينلاو ةبترلا ىنبنف .العو ةكح للم ردصىلع هعضوب ىظحف' ىلوالا ةجردلا
 هماقم ىنبم اك ٠ليثالا هدجبو ليلحلا هبسح تابا رخاذملا اولتت بيسن ىلا ةبسنلا نم

 ' اديس ةبانع نم هب صخ امو ةميخفلا ةيناطلسلا ةرضالا تاهجوت نم هلان ام عيفرلا

 ريسمأ انالوف عدبالو هلحم لضالا باتك ناونع لحأ ىذلا نينمارملا ريمأ انالومو'

 اذه 'ينمم انسلو ةدايسلاو لضفلا لأ ماقم ءاَلخلا فرعأ ىلاعت هللا هديأ نيتمولا
 ىثيإل درف هناف نبي رصملا عيمل ىم لب ةئي رشلا هتاذب ةصاخ ةثنبت لضفالا ديسلا

 تا
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 ةناقت نم تيفعتسا هيه ةنس ربانيل قفاوملا ١1١ ةنس بجر ه يفو

 تاظاوم اهدكتافرهتاوعذ مهناهاش تكوشو رمع مايأ ىدامت بولوأ لثان ارابتعا
 ه1 ,.ةئاهالثو رششع ةنسل ربخلا رفص ربش نم رشع سداسلا مويلا ىف ًاريرحت نيم هلبا

 كلذ نع ةرييشلا دئازجلا هن ذام ضم اذهو
 00 1715 ةنس صالا خيرات رداصلا اهددعف دياوملا ةدب رج تلاق

 ١ يلع نيلسلا ناطلسو نينمملا ربمأ انالومو انديس اهم معنأ ىتا ةليلجلا ةبترلا نا
 ٠١ قل قارشألا ةداسلا بيقن ىركبلا ىدنفأ قيفوت ديسلا اولتدايس واتحايس ةرضح
 .. ةيلعلا ةلودلا سيسأت عم تسسأ# اهنأ لاقي نأ نكمي لب ةيلعلا ةلودلا بتر مدقأ نم

 0 مهنيعأ بصن ناك ا نامع لآ نم ماظعلا نيلوالا نيطالسلا نأ كلذو ةينايملا
 1 ١ مريفل طق عمتج مل مظع كالمو ةكلمم سيسأتو دالا نبي نا ةك ءالعاو داهحلا

 .  نيبملا ىالسالا نيدلا رادم هيلع ىذلا لدملا - اجا ساشأو ملامعأ رادم ناك و
 ةرثكل كلذو ندملاو رضاوملا فالخ ممركسعم يف ىضقي اصوصخم ايضاق اوامج
 ' ةينسلا ةطللا رمأ متنا الو حالسلا تحن لماعلاشيجلادوجو رارمتساو مهنالقتت

 ') .اهدحأ نيميظع نيمسق نم ةفلاوم ةكلملا تراصو ه8 ةنس ةينيطنطسقلاتحتفو

 ا هب ثا ٌشيِج أمهنم لكلو لوضانأب ىديو ايس اب ىناثلاو لبا مورلاب فرعيو ابرواب
 . يناثلا ناخ دم ىزاغلا حتفلا وبأ ناطل لا ممسق نيفرطلا الكيف بوركخلا وارمتسأل

 - كلذو هشيج هيلا مباتلا مسقلا مسساب امبنم الك ىمس نيمسق ىلا ركسع يضاق ةفيظو
 " تردسا نيحلا كاذ نفو ةبرجه 887 ةنس ىلونملا اشاب ىلنامدرق ةرادص نمز ىف

 سمت ةيسسإ ةبتر ةنيظول) هذه تراص مابالا ىلاوتب مث هيلع ىهام ىلع ةنيظولا هذه
 ' يلع امواوادتي قابلاو ةنس لك مهنم نانثا الا لمفلاب ةفيظولا ىلوتي الو ءاململا رابكل
 "يف آلا ةلوادتملا بترلا تملنتا الو ميلا اهييجوت خيراوت ةيقباسو مههفترت بسحأ

 بلي ىلا ةبجلا نول مج ناخ ديجملا دبع ىزافلا نانجلا نك اس نمز يف ةيللا ةلودلا
 ١" باحصأ ناونعامأ .ءارضخ لوضانالاو يلب مورلا ركسع ةاضق ةيمسرلا بك اوملا يف

  (رودصلا) اهباحصأ عوودجل لاقيو ( ىرلتريضح مدخأ واتحامس ) وهف ةيترلا هذه

 00 يب اوال 7# 77#
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 دس م 3
 نمفيرشنلا ةوسكجي ىلاعلا اناا "لع منأ اضيأ ةنسلا كلت فو

 ْ ىناثلا يدبجلا ناشنلابو ىلوالا ةجردلا

 ريهاشم نم اريثك اهب تلباتف ابروال تاحر ةنسلا كلت رخاوأ ىفو
 انالوم نينمؤملا ريمأ مرك أف ةينيطتطسقلاتدصق مث امابدأوامئالعو امارزو

 ينامعلا ناشنلا هديب ىتدلقو ارارم هنريضأ ىناعدوىتدافو ديلا دبعزاطلسلا .

 (١)لوطانالا ركسع ءاضق ىهو ةيملعلا ةرازولا ةبتر ىنحنمو لوالا

 ركسملا ءاضق نامرف صن 01
 خاتغم نيقيلاو لضفلا عوبني نيرو:تملا ءالضتلا لضفأ ننرحبتملا ءاعلا لعأ

 رصم. لعالا كما هللا 3 فونص, فونحلا قئاقدلا زومر حابصم 1 0

 هليا باج ةباب يكل ركسعىضاق ىلوطانأ هننيلها 'هدهع هركون بولوأ ينارشالا بيقن .
 مادأ ىدنفأ يركب قيفوت ديس انالوم نانلق ناسجاو هيجوت ينائع ناين ةبئرىجنرب
 انالوم دكدس ىكهلوأ مولعم قملوأ لصاو متويا#م عيفر عيقوت هلنئاضف ىلاعت هلل
 قر هلوا"فصتم هلزل ةيسنكم ةئاهأو تايضفو هتاذ كلاطقر 15 1

 ماكم بانعأ هدكقح هليتيج كنيدنلوب تمركم هتسياشو تيانعراوازس هوجولاب
 نالبا ردن حوتنم ىازفا فرش هدب انذار لدا اذا مئاهاش ةينس تنطاعو

 ىن هنس ناو زوي جوأ كيب وبشا هرزوأ قينم ىاضتقم مهناهاشنهش ةداعا ناسحا

 ركسع ىضاق ىلوطانأ هكتقايل ةدبغ ارابتعا ندننوك ىجنتلا كنب ريخلا رتص ربش
 مانالا ىتفمو مالسالا خيش لمفلاب ىدوصخ ىسم:لق ناسحاو هرجوت ىليلج ؟ىباب يك

 . اللا ععأ نالوأ لماحو زئاح ىن رائاش ىذ ناثين ىديجعو ىئامع عصرم بواوأ ٠
 ا الوم هداز ىدنفا دلاخ نيقيلاو لضفلا عوبش ١ نررشلا ءالضفلا لصفأ نيررحبتملا

 0 هجنيخو٠ هلي رامثا نمرخرت هلئاضف نإ مادأ ىدنفأ نب ,دلا لاجح دوم

 رادصاوم ناهاشداب ناونملا ليل نامزف وبشيا ندمتويامه ناويد نيضتم يَسلْلا
 ندروك ذم خيرات هلياج با يل ركسع ىضاق ىلوطانأ رك .ذلا فلان ئدنلوا اطعاو

0 



 ظ :ه #«ا

 ١ لئاوآلا ةلاسر لع ًارف.نأ ذمب قيدصلا ركب ىلأ هللا لوسر لحاص لسن
 ' ثيدحلاو 'هتثلاو لوصالا نم ةذسنو يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلل

 ' ميدبلاوناببلاو ىنامملاو فرصلاو وحالاك ةيبرملا مولعلا نم افرطو ريسفتلاو

 - هحالص بكوك ىل حال ايلف ريرقتلاو حيضوتلا نحو ءاقلالا ةدوج عم
  ىطاعتب اريدجو . ةعانصلا كلتل الهأ هشيأرو . هحالف كنس« رششن ىل حافو

 ذو. باقنلا ىنامملا ن هلع باج جاو داحأو دافأآ ث ثيح.ةعاضبلا 0

 ُ فاس نم ديناسالا ذأ ىف ءادتقالا دارأو . فرط يوقأب نونبل [*: وم

 ش (هيرأ غولب هئاطعأب ٠ ءهبلطا ترداف

 ' ةافودمب ئيركبلا قابلا دبع ديسلا ىخأ هل روفنملا يفوت امه.+ ةنس ىفو
 ' «مظعلا ىودملا| انالوم ىنالؤف اموي رشع ىنئاب شاب قيفوت رصم ىوبدخ
  جتاعملا ةخيشمو ةبركبلا ةخيشملا ) ىهو ابعيجج انتيب فئاظو ىتاثلااشاب سابع
 ظ (فارشالا ةءاقنو ةيفوصلا

 لالج كب نائنع دمحم بيدالا لودي كلذ ينو
 قيدصلا نباانأ ف ارشالا لعءارنلا كتاقنا

 قيفوت فارشالاحنم -هخرؤم لوقي نع
 ةديصق نم هللا حتف هزم خيشلا قيطنملا ةمالعلا لاقو

 ءازع نسح دن نم اهغيلح  ابلهأو ثامركعلاا ينم الا
 ءارهزلاةحود ةرهز قيدص ا ةمورأ عرف ىركبلا اهتيفوت
 ءايلملاو دجلا موسر ايحأ ىذلا لملاو ريرحتلا ملاملا

 . يبقوا رمالاردص ه+ ةنسوبأل ققاولاهبربه م... ةنسلاوشيفو

 1 ةيمومعلا ةسملاو نيناوقلا يروش سلع يفامناد وضع
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 #« ثلاثلا بابلا ز>

 (نان دع ىلا هدب امو ةنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ ىلا دادجالاو ءاب آلا جارت ىف)

 ي لوالا لصفلا »
 4 باتكلا اذه فلوم ةمجرب ل

 قيدصلا 5 قيفوت, بقلملا لع ندم ىلاعت هللا ىلا ريقفلا ان

 ةنس ةيناثلا ىداج 7 ةيجللا ةليل رحذ يف تدلو . نسحلا لا طوب ىرمعلا

 خرأ كيل ةضوزلاةريز+ ءازا ىلا لع لطملا يدلاو لزنع هن رحه 5305

 (قيفو' دمخ ديسلا قيدصلا ل يصف دلو) لاَمف كاذءالضفلا ضن اريخأ

 ةلملا ةيردما 2 تاخد مث قب ىف ةيرعلا 'يدابمو مير كلا نآرقلا تأرقو :ه

 ىرضملا رطقلا راك ءانأ امف لعجو هلاحال اشابقيفوت يودملا اهأشنأ يلا:

 ذيملتلا انف تنكو ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا نم ةملاص ةفئاط كانه تاره

 3 ٠ :لوالا '

 ىلا يويدمخلا لاجتأ رفاسو ةسردملا كت تلطبأ ميس 001
 ع ا يرسم نيام د مامتال تفكمف اهب رعتلل ابروأ 'ٍ

 نداتسالا

 ةيرصملا فرانملا ةراظنب ايرولكبلا ناحتمال تامدجت ضي هل ا

 نينحتمملا نيب لوالا تنكو ةداهشلا تنخاو نايمالا زجأف 1

 . ىتربتخيلىبابنالا خيشلا ريبكلا ةمالعلار هزالا عما+لا خيشل تمدقت من ١

 اهف لاق ةزاجا ىل بتكو لعفق ىنزيجيو مولعلا نم رهزالاب أرقي ايف هسفنب
 تالا ايبنلاندلو ةزاجالا باطفةزافملا مطقو ىتتقاامدعب ىتتعا نمتوإ)
 ةبنغ قيقوت دمحم ديسلا ةيقيدصلا ةباصلا زارطو ةيمشاملاةلالسلا 5 ليبلا



 ش 40و
 ةندج نأ هجولا ضينأ ذاتسالا انالوم نع قيقحتلا ةدمع باتك محاص

 مدر ربو - ميوتب ٠ توي هالك سيرف نيقتدلو دقو موز ىب نم هندلاوا
 ءاشن نم هيتؤي هللا لضف كلذو . مثاه ونو

 ( ةذياعةديسلا)اهمسا وىركبلاد#ديسلاىدجةدلاونا'ىناثلاقيرطلاو)

 نآتيرمج !ههاناك( ةنمآ ةديسلا ) ابمساو دوعسلا ىبأ دمحم ديسلا هيبأ ةدلاوو
 ةديسلاونانع دالوأ دنع ناتوفدمو ىرمملا نانع نب دم ىديس ةرذ نم

 رصان نب دمجأ نبدلا باهش نب نيدباسلانيذ نبافصلا ىبأ تنب ىه هدباع
 نب داع-الا ىبأ نب دم نيدلار دان نبا ربك الا محارملا ىنأ دمت نب نيدلا

 . رييكلا ىلولا يرمملا نانع نب دمي ديسنب نسح نب دم نب نيدباملا نيز
  "زييلت] ىمبتلاىركبلا نالف لايف ميت يلا اضيأةيركبلا ةداسلابسنتو (لوقأ)

 ان ديس دج بعك نب ةرم نمي وهمتولئاونبركب ىل بوسنملاىركبلا نع

 سنتا نب ميةك ميني اومسأ نؤريثك برعلا يفو هنع هللا ىضر ركب ىبأ
 شيرقت اباؤذ نمهناف ةرمنب مت ريغ مهنأ الا ةعضو فمض مهضعب يفوهريغو

 ؟ ةيعيبط رامعأ امل ةلودلا نا ) نونمملا لصفناا يف نودلخناا (لآق)
 دومجيف ءابألا ددع كل ححصب انوناق كلذ نم ذختاو . هصنام (صاخشالل
 يق رس دق تنك اذأ ةيضاملا نيتببلا ةفرعم لبق نم هديرتىذلا سنلا
 نينسلا نم ةيام لكلدمف كي دئةلص مهو أذن ءةيضاملانونسلا تناكو مهددع

 ' حيحص وهف مهددع داقت مم سايقلا اذه ىلع تدفن نافءابالا نم ةلالث.

 دلاو ةفاحةردأ انديسوهو مالسالا ف مهلوأ نم ىفإبا ددعبسح دقو

 مأع ١.١ ىلع ادج مو ممدجوف ريقفلا 0 هللاىضر قيدصلاركب ىنأ

 هأبا ةيالث' ةنس ةئام لكل نوكيف

 7 كفت(ّّيسمبس
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 خيش نبا ىركيلارو رساا ىنأ نب , د# ديسلا مالسالا خيش نب نبا ىركبلا

 نبا ىركبلا نيدباعلا نيز ل أ دم ديسلا ةنطلسلا يذم مالسالا

 نيدباعلا نيز نيدلا س.ش ركب ىبأ مراكم لا ىبأ د ديسلا ىنابرلا بطقلا

 فراعلا نبا رسفملا ن لا ىنأد# ديسلاد ملا ىلولا نبا ىركبلا هجولا ضدبأ

 مالسالا خيش نباىركبلا نيدلا لالجءاتبلا ىبأدمجديسلا مالسالا خسيش هللا
 نيينسللالوأ نيدلا نيزدمحأديسلا نا ىركبلا نيدلا لالج نرلادبعدي سلا

 ىلولا نبانيدلا رمدان دمت خييشلا باطقالا فراسعم عماج نبا انئابا نم ٠

 0 نباضوع خيشلا نبادمم خيشلا نباىركبلا دا خييشلا

 نا وإلا خلا نبا ى 2 مالسالا خ خيش نا مد خيشا نبا

 ضوعؤاتسالا نبانابعش ذاتسالا نبا ىسع ذاتسالا نبا ىركبلا نيدلا مج

 نبا ةحاط ذاتسالا نبا 2 ١ داتسالا نادمجش دات 1 دواد ذاتسإلا نبا :

 نال وو ديس نبا ىناحصلا نمحرلا دبع انديس نبا ىتدصلا» هللادبع قدا

 رماع نب ةفاحق ىنأ نامثع نب ءافلخلا لوأ قيتعلا قيدصلا 72 ىبأ هللادبع

 هللا ىلص ىنلا عمد ممتجبو ةرم ني من دعس ت0

 ا كلام نب رهف نب بلاغ نب ىؤل نب 8 نب لبسو هيلع

 0 نايا را أ 1

 .(ىرسا بنا فا

 ل 0 لاو هجرولا ضي 0 ل ةدج 3 (لوالا

 000 ٠



 0 0 7 ١
 ٍق 5 0 11 لوالا لصفلا هَ

 ع 6 : د 0 يوبتا بنا ف )

 ا بى ىوبنا فرشلا اذهب أمتو نايس هلا ةمرك نم لو
 3 لالج نمحرلا دبع ديبسلا دلاو نبدلا نيز دما ديلا اندج

 ارك لوا ىثرقلا نيدلا جات ديلا تنب ةمطاف ةديسلا نبا

 ؛ فيسلا نب ٠ نمؤملا دبع ديسلا نب . كاملا دبع ديلا نب دمع

 م ديبلا نب . ناي1 - ديسلا نب . ناح ديسلا نب . محري ديسلا
 للا ديسلا نب . كللا دبع ديلا نب . دمت ديسلا نب . ىلع .

 . ىشأل نسملا ديلا نب . ثلثما نسما ديسلا نب . ىلع ديسلا نا
 ' تن ب. ءارهزلا ةمطاف انتديس نإ . مهنع هللا ىضو طببسلا نسل

 -و هيلع هللا لص ىمشاملا ىبرملا ىتلا هللا لوسر دمج انالومو
 ههجبو هللأ مرك بلاط ىبأ نب ىلع انديس

 ١ ( ىناثلا لصفلا )
 د « ىتيدصلا بسنلا يف »

 1 1 اعديس نب لا يوب ىلاعت هللا ىلا ريقفلا انا
 2 7 كتف دمع ديلا نبا ( خاشملا خيشو فارش الآ بيت ) يركبلا

 ا دوعسلا ىبأ دمت ديسنا نب ( ئاشملا خيشو فا شالا لي

 2 لا مالسإلا خيش نب ىركبلا نبدلا لالج .دمح ديسلا نبا
 8-5 لا نب ىركبلا دمحم ديسلا نب معنلا دبع دينسلا' نب ىركبلا مراكتلا

 أ لازما أح ديلا ماسالا خيش, ىركيا باول

 ملء
 محل
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 مالسالا خيش انالومو اند سل ةروك لذ ذملا ةيعفاشلا ةسردملاب 00

 قارشالا ىبأ نيلسّرملا ديس قيدص ةلالس نيهلاصلا فاسلا ةشا نيم ٠

 قيدملا نابع خيشلا انالوم نب ىسع خيشلامراكملا ىبا انالو» نب مج

 نممن ةرخ آلاو ايندلا يف مهرارسأو مهمواعو مهناكربب ىلاعت هللا عفن ىعفاشلا

 سردا نب دمج ماعالا م بدهذمل ندلقملا هقعو هلو هترذأ هدعل

 نم ةرهاقلا لزت نم لواو ها . ايفرح طرشلاك لذ صن اذكه ىفاشلا

 ىركنلا نإ دلا لالج د مالسالا خيش ذاتسالا وه قيذصلا لاَ ْ

 رصم يف تيلوأ وه ىذلا ميركسلا ثيبلا اذه ةيلوأ نع ةذين هذه 020
 باتكحلا باوبأ نم ىتأي امف لاججالا اذه لصتتسو رصعلا فلاس نم
 لئاقلا رد هللو ىلاعت هللا ءاش نا
 .لوطأو زعأ همتاعذ اتيب « انلىنب ءامدلا كممس ىذلا نا ظ

 سابعلا نب ميهاربأ لاقو ظ

/ 
| 

 هور لا لم 3 0 دحاو نم دحاوام

 هوبنلاو ةفالحلا نيد * هلحو و نم

 0-3 ىناثلابابلا جما

 © ىتيدصلا ىركبلا ثييلا باسنا نع ريخلا يف رل

 د لا لع هاا قتلا ىس اللا بسن لع ا ع . ضيفو

1-7 



(.) 

 ىلع نينمؤملا ريمأ لبق نم اهاعايلاو ركب ىتأ نب دم ابلخذو ( ةباحصلا نم
 لضحف ا: ةينآىب ةاعد نم لجر هلل :ةف ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نبا

0 
 ظ

 : ثدحم ركب ىبأ نب دم نب مساقلا ناك بّرضملا نب ةيحج رابخأ ىف ىناغالا

 1 نب دم ىنمي ىبأ صاعلا نب ورمجو ىدنكلا مح دح نب ةيواعم لتق امل لاق

 ش رصم نم ىل اتخأو ىنا.تحافركب ىبا نب نمحرلا دبع ىمع ءاج رصمب ركب ىبأ

 ' اف اهلا نمحرلا دبع لزنم نمانتل.تحاف ةشلاع انيلا تثبف ةنيدملا انب مدقف
 " قيدصلاىب نمرفت كلذدمب لحر مث ها اهنمربأ ادلاو الو طق ةدلاو تيأر
 كلذ ناكو اهونطوت-او رصم ضرأ اولزنف ركب ىبأ نب نمحرلا دبع دلو نم

 ١ ىلا قيدصلا داشرا ) باتك يف رك ذام ىلع ةرجهلا نم ىلوالا ةناملا يف

 ٠١ قررتلا لاق رصم دالب نء ديمصلاب مهلوزن ناكو ( قيدصلا لآ بئانم
 ١ ديعصلاب ناكو ( بارعألا نم رصمضراب مح . بارعالاونايبلا ) باتك يف
 ||| 0 موز ونبو ةبيش وتيو ريبزلا ونبو هحاط ونب شلرق نم
 هللا ىضر قيدصلار كب ىبأ نب نجرلا دبع نب هللا دبع نب ةحلط ىلا نوبسني

 ها. ا ع كي

 ظ 1 ةنس لاوشؤ ةخرؤم ةيفقو ةيركبلا ةداسلا ةنازخم
 ىخأ نبا بوبا ن, ندلا ةدمع رمع رفظملا كاملا نا نّدضتنتت لودملاو ةاضقلا

 . هتسردم ىلع فقودق ةبرصملا رايدلا ىلع هبئانو فسوب نردلا حالص ناطلسلا

 نبدلا حالص ناطلنلا نع ةءالولاب موينلا ةنيدم ىف ةيمفاشلا ةداسلاب ةصتخل
 فقاولا اذهناو ىلوسفتلا هجوب اهتربشو اهدودح اهف ةحضوم ضارأ ةلجج



 مدح هيلا راشأ دقو 1

() 
 ندلا كا خيشلاو سوماقلا بحاص نبدا دحمو ىاطسبلا نمحرلا دبعو

 هتيمال يف هلوق 0 ىدرولا نبا مامالاكو ) ىننملا دمحم

 لصو نكب قاب ذأ ىسن ىلع للا دعا لأ دك

 مهاوسريثكو رحس درو بحاص 0 راكذالا حراش نآلع نباو

 علطمتراص ىتلا ىه ةيمال.سالا راطقالا رئاس نيب نم ةبرصملا رايدلا نأ ريغ

 مهساربت ةاكشمو . عهسارغ ةضؤورو . مهسوفت راوناسئافن لجو . مهسومش

 هيلسلا مهططخو ةيلعلا مهبصانم عضومو مهلاحر طحمو منايعأ نطومو

 نبدلا مئاعدب ديشو . اهنارمع هللا مادا رايدلا كلن" ىلع ىلاعت هللا مك نمكلذو

 م ةفيلكلا وه 1 0 ف 7 نأدب الو ا اماينب ميول

 0 1 2 3 ديو «* ديس ومهنم رصع لك يف

 اشاب ىلع هر ا ىبنلا

 ىضر ركب ىبأ نب نمحرلا دبع انديس قيدصلا لآ نم رصم .لخد نمو
 رسوم لخد نميف 5 ةناحسلارد تاك يف ىطويسلاك لذ ركذ هك هنع هللا

 مم« رهظواهونطوتساف ماشلاىلا ىرصملا ىركلا تنيلا لاجرنم دارفا لقتتا دقو

 ءزحلاىف ) سمع ىاثلا قرشلا نابعا ف .رردلا كالس ( بحاص لاق كلانه ءاملعو ءاللضف

 مهيسن قشمدب قيدصلا وب وهصنام ىركلانيدلا لك نب دمحا خيشلا ةمحرت دنع لوالا

 نبدل 0 دحأ ريكلا 2 مع تاس بتل املا ا

 ةاسنل نا ميكيهاو تعاذوت عاش ا ىلإ مميسأو نوفل ا 518 2 نرخ ا

 |اهْحصو ها ٠ اهنقيقحب دهشوالا دحأ نيروهشملا ءالجالاو نيمدقالا ءاملعلا نمقبب ل



 ):( ٠

 . نينفملاوةأضقلاو ءالملاو ندهتجلاو ءابةفلاوءارءالاو ةالولاوةمثالا نم رهدعل

 فرشلا درطا ثيحن قيرطلا خئاشمو فارششالا ءابقنو مالسالا خئاشمو

 هلآ نم جيجاحإلا غلاب هقارشا مادو ميركسلا تيبلا اذ_مب ىلاعملا تلصناو

 مالسالاو ةياهاجلا ىف ماع ىلأ وحن هلاجر نم حيباصملا رهزلاو
 لوح هعورف تناكث يح ةكم ءاحطن ادق تيبلا اذه رّمم ناكدقو

 ىلا هلاجر لقتنا مث ةيسار هضرأ قابطأ نيب هتحود قورعو . ةساب مرحلا

 ىدهلا مالعأو ىجدلا موج اولح اميح اوكف اهوئطوتساو راصمالا ضعل

 طحم ومهنايعأ اال 1 ةنراص نأ ةيمالسالا راظفالا نيب رصف تصخ دقو

 ْ أشاب ىلع لياحلا ٌرّيزولا لاق ميمصلا موفرشو ميدقلا مهدجم رثمو مهلاحر

 ا ليثالا دل ماعدب ئوقتلا لع نسسأ تدي » هصن ام هططش ف كرابم

  راقولاو هرامش راخفنا لياد ةمافا ىلا هلضن جاتحي سيلف ايرثأا ةماه ىلا امسو

 ديشلاتيبلا وهو ال فيك ءانثلا نم بابسالاو ءارطالا نع ىنغلا وبف هراثد
 قا بآعا دق ءامسلا يف ابعرفو تبان ابلصأ ىتلا ةكرابملا ةرج_ثلاو .انبلا

 ظ امأو لي قيدصلا اهدج ءاغد,ةةيرنقاا ةلالسلا كلن نم ىلاعتو هناحبس
 ناكم ء :الا عيجج نم ةيمالسإلا ةروسلا باغا ىف سيلف ىتيرذ يف

 ةريزغ اهلها ةريضن ةيهاز ًاضاير هب اومنبا و ةريئم ارودب هيف اوعاط دقو الا

 يف ىزكبلا نسملا وبا ىديس ركذ ىتح ةربرق دجملا نيعا اهنم كفنت ال

 أذ نيلصتملا ةيركبلا نم !وناك ءاللعلا راكاو اياوالا نم ةعامج نإ هريسفت

 | 0 اكرإبلل ةرجشلا تاك ناو رخآ تين نم مبكل فربلابستلا
 ش يشلاك هنء ىلاعت هللا ىضر ركب ىنا انديس بسن ىهو ئوصقلا ةيافلا ىلإ

 ىزوملانبنمحرا دبعنيركبلانيخيشلاو ريسفتلا بحابص ىزارلا نيدلا رخف



 ا
 قورافلا ىلارمع لآ نمفالسالاو ذادجالا جارتف ( سداسلا بابل 1

 هنع هللا ىطز

 رصع ىركبلا تييلل ةمباتلا فئاظولا يف ( مياسلا بابل (
 رص ةيركبلا اياوزلاو نك أسما ىلع مالكسا ىف ( نماثلا بابلا )

 يركبلا تيبلاب ةقلعتملا دئاوملا و مساوملا يف ( عساتلا بابلا )

 اكرابم امكان تاكا اذه لسجن نأ لامتو هناحب سنا ف ١١
 ىلاعت سان نظلا نسح نم لا يف لضفأ الو لجاع ىفدرأ ول سلا 000

 م86 لوالا بابا اج»:

 ( رصمي ىتيدصلا ىركبلا ثييلاب فيرعتلا )

 لّقتنت شيرق نم توب ةرشع يف ةيلهاجلا يف تاداسلا تصاتم تناك

 ةرمنب من تدب توببلا هذه ةمدقم ىفو . رباك ىلا رباك نم ثراوتلاب مف 1

 كلذ ريبك ركب ىب أل ىهو مالسالا ءاجو تالاسألاو تايدلا منيا تاكو |

 تابويد فرع نم ةيلهاملا يف ناكهنع هللا ضر قيدصلا تف تالا

 فرش ىلع افرش داز مالسالا ءاج املمث اماقم انمفرأو ابك اهالعاو ب رملا
 ربصوةيمالسالا ةفالملاوةّيلضفالاو ةيقيدصلا فرش نم ركب وأ هزاح اب |

 ميرك نم هلاو هون هيتوأ امو راغلاو شيرعلا يف نينثا ىتاث هلاو لوسرا

 ىنلا اهيف لاق ىنلا اهنع هللا ىذر نينمؤملا مأ ةشئامك رثالا فئارشو بقاثلا '

 نيقاطنلا تاذءامس أكو «ءا ريجلا هذه نم كيد رطش اوذخ» لسوهيلعللا ىلص ٠

 ءاج نم مهريغوةمبسلا ءابمفلا دحاو ةنيدملا ماع مساقلاو دمحو نمر لا دبعو .

 ش



 ءآيبنالا ديس دم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو . نيملاملا بر هل دلا

 اذهف دلو . نيدلا موب ىلا ناحاب مهمبانو هتبامحصوهلا ىلعو . نيلسزملاو

 ةذيدع رافسأو ةريثك بتك نم هروثنم انمظنو . هءوظنم انعمج انعمج باتك

 اهفرعتيل . هلآ رامو . هلاجر بقانمو قيدسلا ىركبلا ثييلا را ءامةتسال
 نرلا تيبلا اذها ةمدخ اههوجو برقأو اهقرط لبسسأ نم اهل ب
 ' هلمأ فورملا . هتياعاج ىفهتناكم نع الطف هتيلوأ نم « مالسالا ف 3

 راخفلاو لضفلاب هليبق فوسوملا . ةلينلا لئاضفلاو . ةليلجلا دماحلاب

 راضنلا فرشلاو زيربالا سسحلاو

 لوصف اهنم باب لك يف باوبأ ةعسن ىلا هانمسق دفو
 رصمب قيدصلا ىركبلا تبيلاب فيرعتلا يف ( لوالا بابلا )

 هباسنأ نع ريخلا يف ( ىناثلا بابلا )
 ىضو قيدسملا ركب ىبأ ىلا دادجالاو ءاب آلامجارت يف ( ثلاثلا بابلا )
 ناندع ىلا هنتمو هنع هللا

 ' اهريغو رصمب ةيميدصلا ةحودلا عورف مجارت يف ( مدارلا بابلا )

 ىلص هللا لوسر ىلا نسملا لا نم دادجالا جار“ يف (سماملابابلا)
 لسو هيلع هنا



 قياخملا يركب يفوت دمع دربنلا ةدايسلاو ةخاودلا بناس

 نطل ول طيس كاهل ىرشلا
 ةنرصملا رايدلاب ةيف وضلا ختاشلا خيش و 2ك م : 28 ْ

 ب وي + وهو بسس

 نيملسملا نمو "كلا تلت ىنايرذيفىلحلصأو

 زواج اولمعام نسخأ مهلع لبقتت نيذلا كئاوأ
 ىذلا قدصلا دعو ةنلا بامأ يف مهنائيس نع

 ش نودعوي اوناك

 ( ديجلا نآرقلا ) ظ
 نأ نتابع ناو ىدجا واو ضزارثأ ردكتلا لال

 ةفيلخت قيدصلا كي نأ قاد الإ فها
 'ئ وةلعْساَل ضل لوسر

 . .-نيضللا نإ ديس لاق :لاق ىراخللا هيج فو
 ركب ىبأ لا اي مكتاكرب لوأب هذهام

 000000 الا اا

  هبرجه #١0 ةنسرصمب ديؤملا ةعبطغ عبط ل



 «.و

 هنع هللا ىضر باطلا نب رم انديس ىلاثلا لصفلا ماو

 « مياسلا بابلا
 رصعي قيدصلا ىركبلا تيبلل ةمئاتلا فئاظولا يف

 ةيركبلا ةداجسلا ةخيشم لوالا لصفلا خب

 ةيفوصلا غماشلا ةخيشم ىناثلا لصفلا مب
 فارشالا ةباقن ىف ثااثلا لصفلا ”ة4

 م« نماثلا بابلا د
 ةيركبلا ةدانسلا نك اسم يف لوالا لصقلا مهب 5

١ 
 ةيركبلا اياوزلا يف ىناثلا لصفلا

 « مساتلا بابلا 9
 رصعي قيدصلا ىركبلا تببلاب ةقلمتملا مساوملا ركذ يف

 فورشلا ىوبنلا دلوملا لوالا لصفلا 4
 ةيركبلا ةداسلا دلوم ىنآثلا لصفلا ٠

 .متعملا ناضمر روش ثلاثلا لصفلا ٠

 « تسربملا مت
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 قيتع ىنأن با نوعنرالاو سماملا لصفلا 4
 رييزلا ن ةورع نوعنرالاو سداسلا 28: 6

 اللا

00 

66" 

 "ه5

4" 

 هر

 "م

 ئ

2 

2 

2 
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 منع هللا ىضر ركب ىبأ نب دم نب مسساقلا انديس نومنرالاو عباسلا
 قيشع وأ 1 أكسب نوهرالاو نماثلا

 ركب ىبأ تن ءامسأ ةديسلا نوعبرالاو مساتلا
 رييزلا نب هللا دبع انديس نوسُجلا

 ركب ىبأ نب هللا دبع أديس نوسلاو ىداحلا

 ركب ىبأ ثنب موئاكمأ نوسنلاو ىناثل
 نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا نوسخلاو ثااثلا

 كيد ندعي نوشلاو ل

 :٠ بابلا 0 0

 0 ا ديسلا ل والا لصفلا 57

 خو

 مالا

2070 

340 

2 

2 

 : نسحلا انديس ىقاثلا

 لسو هيلع هللا لص هللا ل وسر تن 0 ةمطاف ةدمسلا كثااثلا

 هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع انديس ملارلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةريس نم ةذب سما

 #« سداسلا بابلا ١
 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمت لآ نماندادجأ نع ربخلا ف 03١
 ىرمعلا نانع نب دم ىديس لوالا لصفلا س١



 ةفحص

 ,. يركبلا نيدلا سشدمت نبن مر ادبعم امالاذورشملاو سداسلا لصفاا ١وب

21 

 ْ ىركبلا محرلا دبع خيشلا نورشملاو عناسلا 2 هيب

 ا ةا/

 او

 يركبلا رداَقلا دبع ديسلا ذاتسالا نو رشملاو نماثلا

 0 خيشلا نورشملاو مساتلا

 ركبلا نبدلا ردص ردص خيشلا نونالثلا

 1 ىدقيزو ريفلا يدصلا 50 دم ةمالعلا مالا وثالثلاو ىداحلا

 : سوماقلا بحاص

 ىننملا نيدلا سمش خيشلا نوثالثلاو ىناثلا

 ىركبلا يرابلا دبع مامالا نوثالثلاو ثلاثلا
 ىركبلا ىلا دلا هدم نب در 1 نوثالثلاو ملارلا

 ى 00 وع رييشلا لع خيشلامامالا نونالثلاو سماخلا

 ش ىركبلا دمحأ ذاتسالا نوثالثلاو سداسلا

 يتركبلا نسحلا دبع ذاتسالا نونالثلاو عياسلا
 ىركبلا ىزارلا رخفلا مامالا نوثالثلاو نماثلا

 ىركبلا ىفاشلا ىدرولا نبا مامالا ن وبالثلاو عساتلا

 دادغب دالب بيعت ىضرلا فيرشلا نوعنرالا
 يركبلا ىدروربسلا ماءالا نومنرالاو يداحلا

 ىزوملا ن جرفلا وبأ ذاتسالا نوسدرالاو ىناثلا

 يدرور بسلا نيدلا باهش خيشلا نومبرالاو ثااثلا

 قداصلا ر رفعج نوعنرالاو ميارلا
1 

 كك احب جر 07 0
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 يع
 ىركبلا ىدنفأ دمحم ديسلا ريمالا سماخلا لصفلا 48

 ريبكلا ىركبلا ىدتفأدمح ديسسلا سداسلا > 14

 00 منلادبعنب دمحأ خيشلا مياسلا » 44

 قشمد قفمياشلا قيدصلا ليلخ خيشلا ذاتسالا نماثلا 4 ١

 ىركبلاينطصم ديس ىلولا فراعلا ريبكلا بطقلا مساتلا »

 دنهلاب دابا رديح كلم كلم ناخ لع بور نيمرثاعلا "9 + 1

 ىركبلا دمجأ خيشلا ريبكلا داتسالا رثع ىداطلا » 5

 قيدصلا رداقلادبع ديسلا مامالا رثع قابلا" 2

 نبدلا لاك نب دعسأ خيشلا رشع عدارلا 721

 نيذلا لاك نب دمحأ خيشلا رشع سماخلا » ذاع

 نيدلا لاك نب دمحخ ديسلا مامالا هع ضةانلا 4 2

 . 0 2 »2 ى ا تسون نح تكلا رسع 1 2 جاب

 ىركبلا يراللا مامالا يشع نمأثلا 5-5 07
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